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واكاوی زمينه های همگرايی ايران و پاكستان )تبينی از سه رويكرد 
ژئوكالچر، ژئواكونومی و ژئوپليتيک(1

حمید رضا محمدی2
دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

ابراهیم احمدی 3  
کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی )نويسنده مسئوول(

تاريخ دريافت: 1394/01/27                      تاريخ پذيرش: 1394/03/12

چكيده
اهمیت بررسی روابط همگرایی ایران و پاکستان از این حیث است که طی چند دهه اخیر)بخصوص پس از 
انقالب(، به تبع از مسائلی)معموالً ایدئولوژیک( دو کشور دوست و همسایه چنانچه شایسته است نتوانستند 
مناسبات قابل قبولی را داشته باشند. به همین دلیل عقیده عام سرشت مناسبات ایران و پاکستان را بحرانی، 
غیرقابل اعتماد و واگرا می داند. بر این اساس، این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که ایران و پاکستان 
چگونه می توانند روابط همگرایی را تجربه کنند؟ فرضیه مطرح شده این است،  علیرغم تنش های بسیاری) و بعضًا 
ناخواسته( که وجود دارد بستر های همگرایی و روابط مطلوب دو کشور مهیا است. به صورت تاریخی دو کشور 
دارای، پیوندهای فرهنگی)ژئوکالچری(، ژئوپلیتیکی و جغرافیایی فراوانی اند؛ این مهم خود مدخلی است برای نیل 
به روابط مطلوب تر در سایر زمینه ها- به طوری که دو کشور قادرند با مشارکت بهتر و جدی تر در گروه بندی های 
منطقه ای نظیر: پیمان سیاسی- اقتصادی شانگهای و پیمان اقتصادی اکو، سازمان کشورهای اسالمی و گروه موسوم 
به دی هشت؛ با ماهیت دو گانة ژئوپلیتیک- ژئواکونومی روابط مابین را ارتقاء ببخشند. همچنین صادرات و واردات 
غیر انرژیک )کاالهای غیر نفتی( و انرژیک )منابع گازی و سایر منابع فسیلی( می تواند بخش از روابط ژئواکونومیک 
ایران و پاکستان باشد. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش؛ توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. اطالعات مورد 

نیاز به شیوه اسنادی و با مراجعه به منابع معتبر چون کتب، مقاالت و گزارش های معتبر گردآوری شده است.

واژه های كليدي:  ایران، پاکستان، همگرایی، ژئوکالچر، ژئوپلیتیک، ژئواکونومی.

واگرایی  و  همگرایی  » ژئوپلیتیک  عنوان  با  مسئول،  نویسنده  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  از  مستخرج  مقاله  این   .1
منطقه ای؛ مطالعه موردی: ایران و پاکستان« است که در دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفته است.

2. h-mohamadi@sbu.ac.ir
3. ebrahimahmadi1365@yahoo.com

فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم، سال پنجم، شماره دوم، تابستان 1394، صص 110-85 
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مقدمه
شناخت محیط پیرامونی و تحلیل ژئوپلیتیک کشورهای همسایه از مهم ترین عواملی است 
که در راستای برقراری و گسترش روابط دو جانبه باید مد نظر قرار گیرد. جمهوری اسالمی 
ایران برای اینکه بتواند بر چالش ها و تنگناهای پیرامونی غلبه، و چالش و رقابت های ناسازگار 
ژئوپلیتیک  دقیق  مطالعه  نیازمند  نخست  محله  در  کند،  تبدیل  همکاری  به  را  ژئوپلیتیکی 

کشورهای منطقه و شناخت آن ها است)محرابی و اقتدار نژاد، 1393: 201(. 
محیط جغرافیایی و همجواری سرزمینی برآمده از آن، می تواند به عنوان عاملی مهم در 
پیوند کشورها و نزدیک کردن استراتژی آنها باهم باشد. به طور حتم کشورهایی که در موقعیت 
جغرافیایی واحدی قرار دارند به نحو اجتناب ناپذیری بر یکدیگر . همچنین کشورهایی که 
دارای پیوندهای تاریخی و فرهنگی مشترك هستند، دارای عالئق های مشترکی هستند- که 
آن ها را در تعامل نزدیک با یکدیگر قرار می دهد. از این حیث ایران و پاکستان داری اشتراکات 

فرهنگی)ژئوکالچری( و ژئوپلیتیکی قابل توجهی اند.
در تبیین روابط ایران و پاکستان باید گفت؛ علی رغم پتانسیل های)بالقوه و بالفعل( زیادی که 
وجود دارد، در شرایط کنونی روابط ایران و پاکستان از مطلوبیت چندانی برخوردار نمی باشد. 
واقعیت امر گویای این است که نگاه داخلی و بیرونی به روابط ایران و پاکستان هموار توأم 
با شک و تردید بوده است؛ این مسئله ناشی از نقش مؤلفه های واگرا و مرکز گریز است که به 
تبع مسائلی عدیده و بعضاً ایدئولوژیک)به تبع آن؛ منازعات مذهبی، قوم گریزی، تروریسم، 
تنش های مرزی، مسائل افغانستان و...(  است که به صورت واضحی نمود آن پس از انقالب 
ایران بیشتر است. به همین خاطر تصور عام حول بررسی روابط ایران و پاکستان بر محور 
تنش، تهدید، نا امنی و نظایر آن است. از این رو در بررسی روابط ایران و پاکستان، گاهاًَ استفاده 
از الفاظی همانند همگرایی گاهاً ممکن است به نوعی مغلطه، یا خالف واقع بودن تصور شود.  
باید توجه داشت که بسیاری از مشکالت درونی و بیرونی پاکستان عمدتاً ریشه در تاریخ 
کودتای  از  کشور)  این  فراوان  درونی  مشکالت  که  به گونه ای  دارد،  کشور  این  استعماری 
ژنرال ها گرفته تا نفوذ و دخالت دامنه دار گروهای اسالمی در این کشور( طی همین نیم قرن، 
هیچگاه مجال کافی به پاکستان برای حل مشکالت )بیرونی( خود با همسایگان را نداد. از 
این لحاظ محیط سیاسی پاکستان با منابع هویتی چالش زایی نظیر:  قومیت و نژاد، مذّهب و 
ایدئولوژی گره خورده است که کارکردهای این منابع در دست آخر منجر به خشونت است 
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)اطاعت و احمدی، 1394: 72(.
هدف مقاله فوق ابهام زدایی و تبیین روابط همگرای ایران و پاکستان)از نگاهی متفاوت(، 
در سه سطح ژئوکالچر)پیشینه تاریخی و فرهنگی(، ژئوپلیتیک) گروه بندی های اقتصادی؛ اکو 
شانگهای، عضویت در دی- هشت و سازمان کنفرانس اسالمی( و ژئواکونومیک) صادرات و 

واردات کاال و انرژی( است. 
اجماالً نویسندگان بر این عقیده اند- که فارغ از همة تهدیداتی که تا حاال  از جانب برخی 
از گروهای افراطی در پاکستان ) سپاه صحابه، لشکر جهنگوی، طالبان و..( متوجه ایران شده- 
پاکستان، تهدیدی با چنین سطحی از بزرگنمایی برای ایران به حساب نمی آید؛ کما اینکه در پی 
هر حادثه ناگواری مسئولین پاکستانی با رعایت عرف دیپلماتیک و پایبندی به اصول همسایگی 

برای زدودن و رفع سوء تفاهمات به وجود آمده بالفاصله راهی ایران شدند.
پژوهش فوق ضمن جنبة تبینی بودن، برخالف سایر عقیده و نظرات گوناگونی که معتقد 
به بحرانی بودن و غیرقابل اعتماد بودن مناسبات ایران و پاکستان اند، نه تنها پاکستان را تهدیدی 
جدی بر علیه ج. ا. ایران نمی داند، بلکه این کشور را دوست و همسایه ای  قابل اعتماد می داند 
که بیش از سایرین می تواند ارزش برقراری مناسبات عمیق و حتی راهبردی در بسیاری از 

زمینه ها را با ایران داشته باشد. 

2. تعريف مفاهيم اصلی پژوهش
1-2. تعريف ژئوكالچر1 

مطرح شدن »ژئوکالچر« نتیجه باال گرفتن ایده های دهة 1970م. “ساموئل هانتینگتن”2 درباره 
»برخورد تمدن ها«3 در ایاالت متحده آمریکا است. به گمان؛ آغاز دوران اثر گذاری تفاوت های 
تمدنی- فرهنگی، بر شکل گیری های سیاسی جهان در رقابت های قدرتی جدید، مفهوم پردازی 
در  امروزه  فرهنگ  کلی  به طور   .)142-143  :1390 )مجتهد زاده،  شد  مطرح  ژئوکالچر 
اشکال مختلف در سیاست ملی و در سیاست های بین المللی نقش آفرینی می کند. از این رو 
نظریه های»برخورد تمدن ها« و یا»گفتگوی تمدن ها« خود منعکس کننده ی نقش آفرینی فرهنگ 
در روابط و مناسبات ابناء بشر و خلق الگوهای جنگ و عداوت، یا صلح و دوستی بین آنها 
1. Geoculture
2. Samuel Huntington
3. Clash of Civilization
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می باشد)حافظ نیا، 1385: 106(.

2-2. مفهوم ژئوپليتيک1
درباره »ژئوپلیتیک« تعارف متعدد و متنوعی وجود دارد؛ از بین تعاریف گوناگون و تا حدودی 
تکامل یافتة به شکل امروزی، تعریف “پیروز مجتهد زاده” تا حدود زیادی از رسایی کافی 
برخوردار است. مجتهد زاده بر این عقیده است که ژئوپلیتیک از نقش آفرینی های سیاسی- 
از:  است  عبارت  ژئوپلیتیک  ترتیب  بدین  می گوید؛  »قدرت« سخن  در چارچوب  محیطی 
»مطالعه روابط همکاری یا رقابت میان قدرت ها بر اساس امکاناتی که محیط جغرافیایی در 
اختیار می گذارد یا امکاناتی که در این راستا می توان از محیط جغرافیایی گرفت«.  مسلمًا 
با  ایجاد موازنه رقابتی  این روابط،  از  هدف یک قدرت )به منزله پدیده سیاسی- محیطی( 
قدرت های دیگر برای تأمین امنیت در راستای حفظ منافع ملی و گستردن آن ها با توجه به 
چگونگی بهره گرفتن از نقش امکانات جغرافیایی است. »برتری خواهی«، »سلطه جویی« یا 
ایجاد کنترل بر مسائل منطقه، بخشی از جهان یا بر همه جهان که در اصطالح»هژمونی« گفته 

می شود، هدف اصلی در بازی های ژئوپلیتیک است)مجتهد زاده، 1391: 95-96(.

2- 3. مفهوم ژئواكونومی2 
پس از حدود یک سال از انتشار نظریه »پایان تاریخ«3 فرانسیس فوکویاما4 گذشته بود که 
ادوارد لوتواك،5  در مخالفت با استدالل ها و نتیجه گیری وی، در مقاله ای که تحت عنوان: » 
از ژئوپلیتیک تا ژئواکونومی« در نشریة نشنال اینترست6 مفهوم ژئواکونومی را مطرح نمود.  
لوتواك در مقاله اش با تأکید بر نقش بازرگانی در برابر قدرت نظامی چنین می نویسد: » تنها 
زمانی منطق تجارت قادر به پدیده امور دنیا خواهد بود که با از بین رفتن اهمیت قدرت 
نظامی، افراد در عرصه رقابت تنها دارای ماهیت صرفاً اقتصادی باشند«)لوتواك، 1990: 125(.
1. Geopolitics
2. Geo-Economics
3. The End of History
4. Francis fukuyama
5. Edward LuttwaK
6. National Interest
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 وی خبر از آمدن نظام جدید بین المللی در دهة 1990م. داد که در آن عوامل اقتصادی 
جایگزین اهداف اقتصادی می شود و عامل درگیری ها دیگر موضوعات دوران گذشته نیست 
بلکه در کنار هر تنشی یک عامل اقتصادی خودنمایی می کند)کمپ و هارکاوی ، 1383: 107(. 

3. مروری بر ادبيات نظری پژوهش
جهان ژئوپلیتیک در سرآغاز قرن بیست و یکم بی تردید وارد دوران جدیدی با ویژگی های 
ژئوپلیتیک جدید می شود که شاید نوید دهنده ی  فرا  آمدن نظم جدیدی است که شماری از 
جهان اندیشان در فلسفه و سیاست آن را »دوران پست مدرن«1 می نامند. آغاز دگرگونی ها در 
نظام جدید قرن بیستم توأم با نشانه هایی از پایان گرفتن دوران مدرن است. برخالف برخی از 
گمانه زنی ها نقش آفرینی«حکومت ملتی«2 به عنوان سازمان گردانندة امور سیاسی پایان نگرفته 
فراوان  نقش آفرینی ها دچار دگرگونی های  این  ولی  نمی رود.  آن هم  پایان گرفتن  و گمان 
شد. در صحنة ژئوپلیتیک جهانی دسته بندی های جغرافیایی جهان آن گونه که “مکیندر”3 در 
سر آغاز قرن بیستم و “کوهن”4 در دهه های پایانی آن قرن پیشنهاد کردند، جای خود را به 
شکل تازه ای می دهد که از یک سو گویای مفهوم» یکپارچه بودن«5 جهان است و از سوی 
دیگر نشان دهندة از» هم گسیخته بودن محیط سیاسی«6 است. امروز به جای تقسیم جهان به 
»هارتلند«7 و »ریملند«8 یا »مناطق ژئواستراتژیک«9  و »مناطق ژئوپلیتیک«10 “سوئل بی.کوهن”، 
از گروه بندی ها و همگرایی های منطقه ای سخن به میان می آید و »جزیره  جهانی«11 مکیندر 

جای خود را به »بازار یکپارچه و آزاد جهانی«12 داده است)مجتهدزاده، 1390: 16-15(. 

1. Postmodern Ara
2. Nation state
3. Mackinder
4. Keohane
5. Integration
6. Disruption of the Political Environment
7. Heartland
8. Rimland
9. Geostrategic Areas
10. Geopolitical Areas
11. World Island
12. Integration and Global Free Market
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امروزه کشورها رفتار خارجی خود را به تبع از سرشت واقعگرای نظام بین المللی و بر 
اساس کدهای ژئوپلیتیکی خاص خود تنظیم می کنند. آنها برای پیشبرد اهدافشان؛ منافعشان را 
تعریف و بازتعریف می  کنند. آن ها در تعریف کدهای ژئوپلیتیکی به این پنج اصل پایبندند که:

1. چه کسانی هم پیمانان بالقوه و فعلی ما هستند؛
2. چه کسانی دشمن بالقوه و فعلی ما هستند؛

3. چگونه می توانیم متحدین خود را حفظ، و متحدین بالقوه ای را ایجاد کنیم؛
4.چگونه می توانیم با دشمنان فعلی و تهدیدهای نوظهور مقابله کنیم؛

5.چگونه چهار محاسبه باال را به جامعه خود و جامعه جهانی توجیه کنیم)تیلور و فلینت، 
.)162 :2002

بنابراین در ساختار پیچیدة ژئوپلیتیکی جهان قرن بیست  و یکم، کشورها خود را جدای از 
سیستم و نظم حاکم بر نظام بین الملل نمی دانند و منافع آنها همواره به هم وابسته است. لذا  این 
وابستگی در نهایت منجر به نوعی همکاری و درك متقابلی از منافع مشترك می شود.  ازاین رو 
آن ها )دولت ها(سعی می کنند از مجاری قانونی در شکل همکاری های منطقه ای و جهانی در 
قالب گروه بندی و بلوك بندی های اقتصادی، سیاسی و امنیتی دست به تعامل و همکاری بزنند.  
از این منظر »همگرایی«، را فرایندی است- که طی آن بازیگران سیاسی چندین واحد ملی 
مجزا ترغیب می شوند تا وفاداری ها، فعالیت های سیاسی و انتظارات خود را به سوی مرکزی 
جدید معطوف نمایند)دئورتی و فالتزگراف، 1384: 128(. طی این فرایند ، ملت ها از تمایل و 
توانایی خویش نسبت به تدبیر مستقل سیاست خارجی و سیاست های اساسی داخلی خود 
صرف نظر کرده و در عوض در پی تصمیم گیری مشترك و یا تفویض روند تصمیم گیری به 
سازمان های ناظر جدیدی هستند)مشیرزاده 1389: 41-40(. این ضرورت وابستگی متقابل 
جغرافیایی، فلسفه همکاری و تعامل بین المللی و توسعه و تکامل سیستم سیاسی جهان است. 
از این رو مکان ها و فضاهای جغرافیایی و به دنبال آن گروهای انسانی ساکن در آنها، 
ملت ها و حکومت ها به یکدیگر نیازمند و وابسته می شوند ) حافظ نیا، 1385: 146(؛ که در 
این »وابستگی متقابل«  در سیاست جهانی )در بین کشورها یا بازیگران داخلی کشورهای 
مختلف(، به تبع، تأثیرگذاری  های متقابلی وجود دارد. این تأثیرگذاری ها اغلب از مبادالت 
بین المللی- نقل وانتقال پول، کاال، افراد و پیام در سطح بین المللی-  ریشه می گیرد)کوهن، 
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1984: 336(.  بنابراین، همکاری  های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطقی که سطوح 
باالتری از تأثیرگذاری و  حساسیت در آن وجود دارد، می تواند به شکل گیری روند سیاسی و 
نیز نهادهای مشترك سیاست گذاری  منجر شود. البته لزوماً همگرایی و وابستگی متقابل یکی 

نیستند، ولی بین آنها تقارن و پیوند نزدیکی وجود دارد. 
اجماالً مطالعات مربوط به همگرایی و وابستگی متقابل، قسمت اعظم اطالعات خود را 
از فعالیت سازمان هاي بین المللی از جمله دسته بندی های غیرحکومتی به دست می آورند. 
نتیجه رسید که  این  به  با مطالعه شاخص هاي مورد نظر محققاِن نظریه همگرایی می توان 
همگرایی مفهومی چندبعدی است. توجه برخی نظریه پردازان بر عامل اقتصاد و تأکید بر 
وابستگی متقابل اقتصادي، تأکید بر مدل همکاري سیاسی و ائتالف گونه و نیز همگرایی 
فرهنگی مبتنی بر هویت اتباع، همگی نشان از چندوجهی بودن نظریه همگرایی است. در 
واقع همگرایی از مؤلفه هاي اقتصادي، سیاسی و حقوقی برخوردار است که هریک ترتیبات 
متمایزي براي شرکا ایجاد می کند. با این وجود  همگرایی را به بهترین وجه به صورت یک 
فرایند می باید تجزیه وتحلیل کرد؛ زیرا حرکتی است در زمینه افزایش همکاری میان دولت ها 

)قوام، 1388: 44(.

مدل مفهومی پژوهش) نويسندگان(
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4. پيشينه روابط ايران و پاكستان
مناسبات دو کشور ایران و پاکستان پس از استقالل پاکستان در آبان ماه 1326ه.ش و شناسایي 
این کشور از طرف دولت ایران و تأسیس سفارت ایران در کراچی  آغاز شد که همزمان با این 
بازگشایی- مقامات دو کشور مالقات های متعددی با یکدیگر برقرار کردند. به موازات افتتاح 
سفارت ایران در کراچی )پایتخت آن زمان پاکستان(، لیاقت علی خان، نخست وزیر پاکستان، 
در ماه می 1949م. از ایران دیدار کرد. محمدرضا پهلوی، شاه ایران نیز اولین رئیس دولتی بود 
که در مارس 1950م. از پاکستان دیدار کرد و در همان ماه یک پیمان دوستی بین دو کشور به 

امضا رسید)علی خان، 2004: 174(
با این حال نقطه اوج روابط روبه رشد ایران و پاکستان را باید عضویت دو کشور در 
سازمان های منطقه ای دانست. از جمله این پیمان ها می توان به پیمان نظامی سنتو)بغداد( اشاره 
کرد. همچنین که تشکیل سازمان همکاری منطقه ای )RCD(، توسط ایران و پاکستان همراه با 
ترکیه یک قدم اساسی و مهم در همکاری های دو کشور به حساب می آمد )منتظران و ممتاز، 

  .)25 :2004
نظامی  و  معنوی، سیاسی  مادی،  نیرومند ترین حامی  و  بزرگترین  ایران  انقالب  از  قبل 
پاکستان بوده است. ایران در جریان جنگ های هند و پاکستان در 1947، آوریل 1965 و 
دسامبر 1971 میالدی، از هرگونه کمکی به همسایه خود دریغ نورزید. گفته می شود پس از 
 )F-89( تعلیق کمک های نظامی ایاالت متحده به پاکستان، ایران با خرید 90 فروند جت جنگی
از آلمان غربی؛ این جنگنده ها را به پاکستان تحویل داد. البته در این برهه اندك زمانی سردی 
در روابط دو کشور ناشی از گرایش پاکستان به برقراری روابط گسترده با کشورهای عربی 
خلیج فارس بود، چراکه  روابط ایران با کشورهای خلیج فارس در این مرحله زمانی به دلیل 
اختالف بر سر مسئله جزایر سه گانه به شدت تیره شده بود. با این وجود دیری نپایید که 
تیرگی در روابط دو کشور و با سفر ذوالفقار علی بوتو به ایران)1974م.( و سفر محمدرضا 
پهلوی به پاکستان )1975م.( بهبود یافت)محمدی و احمدی، 1394: 121(. پیوندهای میان 
ایران و پاکستان در این مقطع به صورتی بود که حتی کودتای نظامی ژنرال ضیاء الحق در سال 
1977م. که منجر به سقوط ذوالفقار علی بوتو شد، نیز اثر چندانی بر روابط دوجانبه دو کشور 
برجای نگذاشت. در این سال ها )ریاست ضیاء الحق( ایران در جهت میانجی گری برای بهبود 
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روابط پاکستان و شوروی، هند و افغانستان و متقاباًل پاکستان در جهت بهبود روابط ایران با 
کشورهای خاورمیانه تالش فراوانی کردند)َعلم، 2004: 529(. 

با وقوع انقالب اسالمی در ایران، پاکستان اولین کشوری بود که جمهوری اسالمی ایران را 
به رسمیت شناخت. وزیر کابینه ضیاء الحق، یعنی خورشید احمد، با وجود مخالفت برخی از 
مقامات پاکستانی در 14 ژانویه 1978 با امام خمینی)ره( در پاریس دیدار کرد. مالقات وی به 
منظور رساندن این پیام بود که پاکستان آماده است روابط دوستانه ای را با رهبر اسالمی ایران 
برقرار کند )َعلم، 2004: 531(.  نقطه عطف رابط دوستانه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
آیت اهلل  )حضرت  ایران  اسالمی  وقت  رئیس جمهور  مسافرت  در  باید  را  پاکستان  اسالمی 
خامنه ای( به کشور پاکستان دانست- که با استقبال گرم ژنرال ضیاءالحق و دیگران همراه بود. 
در جریان جنگ عراق و ایران ، پاکستان با حمایت از ایران، تجاوز عراق به ایران را محکوم 
کرد و حتی  بندر کراچی را در زمان جنگ تحمیلی برای تخلیه بار در اختیار ایران قرار داد)شاه 
و خالد، 2015: 208(. یک سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، نخستین قرارداد دفاعی 
ایران و پاکستان در جوالی 1989م. به امضاء رسید و در اوایل سال 1994م. نیز نخستین مانور 
مشترك ایران و پاکستان، تحت عنوان ذوالفقار، طی 10 روز و در وسعتی معادل چهار هزار 

مایل در آب های ساحلی بندر کراچی برگزار شد.
جامعه  با  سپتامپر(   11 از  کشور )پس  دو  همکاری های  خاتمی،  سید محمد  انتخاب  با 
و  تهران  مناسبات  بهبود  نشانه  بارزترین  افغانستان،  در  ملی  دولت  تشکیل  در  بین المللی 
اسالم آباد در شرایط جدید بود. در دیدار سه روزة خاتمی از اسالم آباد ) دسامبر 2002م.( ،  
چندین قرارداد تجاری دوجانبه و یادداشت تفاهمی در 13 فصل در چهارچوب کمیته مشترك 
همکاری های دفاعی و اقتصادی بین دو کشور به امضا رسید. همچنین در این سال ها  ایران  
رضایت خود را از آزمایش موفق بمب هسته ای پاکستان ابراز داشت و حتی عنوان»بمب 
پاکستان  ایوب خان  وزیر خارجه  مشابه گوهر  نهاده شد. در مواضعی  نام  آن  به  اسالمی« 
آزمایش موشک شهاب- 3، ایران  را تبریک گفت )مرکز پژوهش های مجلس، 1377: 9(.  
به طور کلی در این مقطع، بروز چالش هایی چون شهادت صادق گنجی و محمدعلی رحیمی و 
سایر فعالیت ضد شیعی و ایرانی مثل قتل فجیع شیعیان هزاره افغانستان به دست گروه طالبان 

بر روابط دو کشور اثر منفی گذاشت.
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با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، در ایران و روی کار آمدن آصف  علی زرداری شیعه، 
حمایت پاکستان از مواضع ایران به ویژه در قبال پرونده هسته  ای و مخالفت با اعمال تحریم ها 
علیه ایران، موجب نزدیکی ایران و پاکستان را فراهم آورد، ولی باز هم اقدامات تروریستی 
همانند حادثه تاسوکی و شهادت 22 شهروند توسط تروریست های جند اهلل، ترور فرمانده 
سپاه در سال 1388  و سایر اعمال ارعابگرانه توسط جند اهلل و جیش العدل، باعث شد ایران، 
پاکستان را مقصر این حوادث بداند. البته پاکستان با رد این اتهامات در پی دلجویی با ایران 
برآمد - که با سفر ژنرال پاشا)1391(، رئیس سازمان اطالعات پاکستان )ISI( به تهران تا 

حدودی از سوء تفاهمات به وجود آمده کاسته شد )محمدی و احمدی، 1394: 272(. 
پیگیری سیاست قدرت در چارچوب توانمندی ها و محدودیت های ایران در عرصه های 
داخلی، منطقه ای و بین المللی بیانگر سیاست خارجی واقع گرای دولت  روحانی است. از این 
منظر، روحانی امید بخش برخی تغییرات در سیاست خارجی ایران بوده و رویکرد او این 
توانایی را دارد که ایران را به دوره جدیدی از روابط با همسایگان سوق دهد) سینگ روی 
را  متقابلی  و  متعدد  سفرهای  کشور  دو  مسئولین  روحانی  دولت  در  همکاران، 2013(.  و 
طیب  علی   ،)1394 ظریف)19 فروردین  محمد جواد  سفر  داشتند.  یکدیگر  کشورهای  به 
نژاد)17و18 آذر1393(، علی  الریجانی)13 آذر 1393( از جمله سفرهای مقامات ایرانی به 
پاکستان در دولت یازدهم بودند. همچنین که نواز شریف 21 اردیبهشت1393، در سفر به 
تهران با حضرت آیت اهلل خامنه ای، و دیگر مسئولین  دیدار و گفت وگو کرد- در این دیدار 
8 یاداشت تفاهم و قرار داد شامل: انواع همکاری های پولی و بانکی، مسائل محیط زیستی، 
همکاری های تجاری و اقتصادی، مسائل امنیت مرزها و گروه های مشترك مرزی و غیره به 
امضاء رسید، غیرازاین با توجه به نیازهای شدید پاکستان در زمینة انرژی، پاکستان گفته به 
دنبال ایجاد فضای مناسب سرمایه گذاری در ایران است. پاکستان گفته قصد دارد در سایه رفع 
تحریم های بین الملل، در زمینه های انرژیک) طرح های گاز رسانی( و ساخت نیروگاهای برقی 

با ایران وارد مذاکره شود)رفیق، 2015(.  
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5( تبيين روابط همگرايی ايران و پاكستان
1-5( نقش متغیر ژئوکالچر در همگرايی ايران و پاکستان

فرهنگ مجموعه ای از خصیصه های ساختاری یک گروه انسانی یا ملت است که وجوه غالب 
آن را تشکیل داده و در ابعاد مختلف جهان بینی و نگرش به جهان، باورها و عقاید، آداب و 
رسوم، رفتار و کردار، شیوها و ابزارها، مکانیسم های حراست از خود، اندیشه و تفکر، ادبیات 
و هنر و نظایر آن انعکاس پیدا می کند. فرهنگ نقش بنیادینی در اندیشه و عمل انسان ها دارد 
و تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، دفاعی، امنیتی، حقوقی، بین المللی 

و غیره را در تحت شعاع قرار می دهد)حافظ نیا، 1385: 106(. 
الف- پیشینه تمدنی و فرهنگی غنی: دو کشور ایران و پاکستان داراي اشتراکات فرهنگي 
فراواني اند. روابط ایران و پاکستان ریشة در تاریخ کهن دو کشور دارد. عوامل متعددی نظیر 
تاریخ، شباهات فرهنگی و رسوم مشترك، جغرافیای سرزمینی و غیره وجود دارند- که گویای 

عالئق و روابط فرهنگی مستحکم دو کشور است. 
ریشه روابط ایران و پاکستان به درازی تاریخ درة ّسند است. تمدن درة ّسند به عنوان یکی 
از بزرگترین شگفتی های معماری جهان است که در زمان اوج خود به تمدن هاراپان1 شهرت 
داشت. فرهنگ  هاراپان در پاکستان، در تجارت با ایران از طریق صادرات فلزات و منسوجاتی 
مانند: نقره، فیروزه، مس، سنگ های قیمتی و غیره سهم عمده ای داشت )رفیق و همکاران، 

 .)146 :2014
عالقه مردم پاکستان به مردم ایران جزء الینفک زمینه فکري و تاریخي مردم پاکستان است؛ 
این عالقه مندی هم اکنون نیز به قوت خود باقی است. به طور مثال در سال 2013م. در نظر 
سنجی انجام گرفته توسط »مؤسسه مطالعات پیو«2، پاکستانی ها با %69 مساعد ترین دیدگاه 
را بین 39 کشور جهان، نسبت ایران داشتند- که نشان از پیوند ناگسستنی هر دو ملت است 

)ایران پرایمر، 213(. 
پاکستان از بدو استقالل، توسعه روابط فرهنگی با ایران را سرفصل برنامه هاي خارجي 
ارتباط هاي  نوع  و  قومیت ها  به  فرهنگي  اشتراکات  این  از  بخشي  است.  داده  قرار  خویش 
تاریخي باز مي گرد. بخشی دیگر از اشتراکات فرهنگی حول تاریخ و ادبیات دیرینة دو کشور 

1. Harappan Civilization
2. Pew Research Center
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است)نظیف کار و نوروزی، 1382: 188(. در اهمیت و میزان رواج زبان فارسي در شبه قارة، 
همین بس که عاّلمه اقبال الهوري دوازده هزار  بیت به اردو و ده هزار بیت شعر به فارسي 
سروده است. همچنین که در طی سال های اخیر برگزاری کنفرانس عالمة الهوری در موسسة 

مطالعات بین المللی و سیاسی تهران نشان از اهمیت روابط فرهنگی دو کشور است.
ب- عالئق دينی و مذهبی:  بخش دیگری از ارتباط فرهنگی دو کشور حول دین و 
مذهب است. اشتراك مذهبي در درجه اول ناشی از اسالم- و در درجه بعد تشیّع اصلي ترین 
امري است که زمینه ساز ارتباط دو جامعه ایران و پاکستان بوده است.  96 %  جمعیت پاکستان 
مسلمان اند، از این میزان 77 % سنی و %17  شیعه می باشند. اکثر مسلمان اهل سنت پاکستان 
شافعی و مالکی اند)پیشگاهی فرد و قدسی، 1387: 85(. روشن است که اسالم گرایي جنبه 
مشترکي است که توانسته زمین تأثیرپذیري از انقالب اسالمي را فراهم آورد. هم اکنون نیروی 

الزام آور و اصلی بین دو کشور اسالم است)رفیق و همکاران، 2014: 145(.
اما در این میان »تشیّع« و وجود برخي گرایش هاي خاص در میان اهل تسنّن )به ویژه 
آن دسته از گرایش هاي سنّي گرایانه که تعّلق خاطر بیشتري نسبت به اهل بیت علیهم السالم 
دارند( توانسته است زمینه اشتراك و تأثیرپذیري بیشتری را ایجاد کند. انقالب ایران موجب 
احیاء حیات سیاسي - اجتماعي و سیاسي و تشکیالتي شدن شیعیان پاکستان شد. به طورکلی 
خودآگاهي، هویت جویی و تقویت رفتار مذهبی شیعیان، رشد مطالبات سیاسي، نهادسازي 
و شکل گیري تشکل و حزب سیاسي و نقش آفرینی شیعیان در سیاست این کشور تا حدود 
زیادی ناشی از تأثیرات انقالب ایران بود ) کامران و همکاران، 1392: 70(. اجماالً تعلقات 
فرهنگی و عقبه های آن می تواند نقش عمده ای در استمرار روابط کشورها در سایر زمینه ها 

باشد.

5-2( نقش متغيرهای دو گانة ژئوپليتيكی - ژئواكونوميكی در همگرايی ايران و پاكستان؛
1-2-5( گروه بندی و همگرايی منطقه ای

در قرن بیستم عواملی همچون پیشرفت علوم و فنون، توسعه ارتباطات ، وابستگی های متقابل 
بین کشورها، موجب تضعیف تفکرات خودبسندگی و انزوا طلبی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و... در بین کشورها شده و به دنبال این تحوالت ضرورت مدیریت و هماهنگی این امور و 
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پرهیز از منازعات احتمالی، همکاری، تطابق و هماهنگی برای توسعه منافع مشترك و حل 
مشکالت فرامرزی و تخفیف تعارضات موجب رشد فزاینده سازمان های بین المللی و در 
حقیقت به وجود آمدن نهضت سازمان سازی شده است. از این منظر همگرایي منطقه اي به 
معني درهم آمیزي اقتصادي، سیاسي و راهبردي کشورها در منطقه ویژه اي براي پدید آوردن 
یک نظام منطقه اي یکپارچه است)مجتهد زاده، 1390: 204-205(؛ که نمود آشکار آن در قالب 

گروه بندی ها و سازمان های منطقه ای به شرح زیر قابل بسط است؛
  1)E.C.O(الف- سازمان اقتصادی اکو

»سازمان همکاری اقتصادی اکو«2 یک سازمان اقتصادی منطقه ای است. سه کشور ایران، 
پاکستان و ترکیه در سال 1341 )1962م.( نخستین بار این سازمان را پایه  ریزی کردند. این 
سازمان در ابتدا بانام »آر. سی. دی«3، که نام اختصاری »سازمان همکاری عمران منطقه ای« 
است، آغاز به کار کرد. پس از انقالب ایران )1357( در ایران، کار سازمان با وقفه مواجه شد 
و در سال 1364 با نام »اکو« حیات خود را از سر گرفت)امیدی، 1389: 179(. این سازمان 
هم اکنون با ده عضو)حدود 330 میلیون تن جمعیت و وسعت 6976208 کیلومتر مربع( از 

امکانات نفت، گاز و صنعت برخوردار است. 
در حال حاضر ایران و پاکستان اعضاي ناظر این سازمان هستند. هر یک از دو کشور ایران 
و پاکستان در اکو دارای منافع خاص خود هستند. از نقطه نظر مشرك بین کشورهاي ایران 
و پاکستان، با افغانستان و کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز )کشورهایي که اکثراً جزو قلمرو 
امپراتوري ایران بوده اند( از نظر جغرافیایي و فرهنگي- تاریخي پیوستاري مشاهده مي شود 
)پیشداد،  1383: 104(. از این منظر اکو را مي توان کم وبیش یک سازمان منطقه اي طبیعي 

دانست. 
منافع پاکستان در اکو شامل توسعه و پیشرفت اقتصادی است که بتواند نظام اقتصادی خود 
را تحت تأثیر مثبت قرار دهد. از خطوط اصلی منافع پاکستان در اکو، تأکید بر طرح هایی است 
که قادر باشند به صورت بنیادین بر اقتصاد پاکستان مؤثر واقع گردند )نظیف کار و نوروزی، 
1382: 188(. پاکستان قادر است در آینده نه چندان دور- ایران و افغانستان و در گام بعدي 

1. Economic Cooperation Organization
2. Economic Cooperation Organization
3. Regional Cooperation for Development
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کشورهاي حاشیه خزر را به شبه قاره هند و بازارهاي آن مرتبط سازد. این بازارها خصوصاً از 
بعد انرژي اهمیت فراوان دارند.

با توجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیک خاص خود مثل قرار گیری در داالن  نیز  ایران  
شمال- جنوب )دریاي خزر- خلیج فارس(، توان بالقوه ارتباط انرژیک و اقتصادي این دو 
با استفاده از  حوزه مهم را دارد؛ خصوصاً کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز که  می توانند 
موقعیت جغرافیاي خاص ایران، محدودیت ها و نواقص ژئوپلیتیک خود را در زمینه عدم 
دسترسي به دریاي آزاد برطرف کنند. از این منظر ایران براي کشورهاي حاشیه شرقي دریاي 

خزر، افغانستان و پاکستان عامل ارتباطي مهمی محسوب می شود.
برای همکاری و همگرایی  زمینه خوبی  می تواند  بالفعلی  و  بالقوه  به طور  اکو  اجماالً 
منطقه ای باشد. جمهوری اسالمی ایران اکو را گروه بندی منطقه ای خود می داند، ولی تحریکات 
و دخالت های خارجی میان اعضای این سازمان بیشتر از آن است که اجازه دهد اکو در شرایط 
و ساختار کنونی اش به یک گروه بندی منطقه ای واقعی تبدیل شود. تالش ایران برای تبدیل 
اکو به یک بازار مشترك به یک گروه بندی منطقه ای در سال های نیمه دوم دهة 1990 فزونی 
بیشتری گرفت. پیشنهاد ایران در زمینه تشکیل دانشگاه اکو در این راستا شایان بررسی است 

)مجتهد زاده، 1391: 217(.
اجماالً مسائل امنیتی افغانستان، تمایل آذربایجان برای عضویت در نهادهاي اروپایي مانند 
شوراي همکاري و امنیت اروپا، نگرش منفی و کارشکنی های آمریکا و روسیه از مواردی اند 

که اکو را با مشکالت جدی مواجهه کرده است.
   1)SCO(ب- سازمان سیاسی- اقتصادی و امنیتی شانگهای

سازمان همکاری شانگهای یک اتحادیه سیاسی ـ اقتصادی و امنیتی است که در سال 
2001م. رسماً پا به عرصه ظهور گذاشت. هدف از شکل گیری این سازمان منطقه ای، همکاری 
جمعی کشورهای عضو برای برخورد با چالش های منطقه ای و بین المللی است. در حال 
حاضر چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شش عضو اصلی سازمان 
همکاری شانگهای را تشکیل می دهند. عالوه بر اعضای اصلی سازمان؛ ابتدا مغولستان در 
سال 2004م. و یک سال بعد سه کشور ایران، پاکستان و هند به عنوان عضو ناظر به سازمان 

1. Shanghai Cooperation Organization (SCO)
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ملحق شدند.
از جمله دالیل اهمیت این سازمان مي توان به در اختیار داشتن منابع عظیم انرژي، وسعت 
ژئوپلیتیک  از  برخورداري  چین(،  و  بزرگ)روسیه  قدرت  دو  عضویت  زیاد،  جمعیت  و 
بی شک   .)12  :1391 دیگران،  و  کرد)اعظمی  اشاره  ژئواستراتژیک،  موقعیت  و  هارتلندی 
پذیرش عضویت دائم سه کشور ایران، هند و پاکستان به صورت ناظر در سازمان شانگهای 
از نقطه نظر همکاری های منطقه ای، توانمندی ها و ظرفیت های این سازمان را به طور قابل 

مالحظه ای افزایش می دهد.
پاکستان به علت نقص ژئوپلیتیکی و فقدان عمق استراتژیک و  همچنین به دلیل گنجانده 
نشدن در محیط امنیتی خاورمیانه، اوراسیا و جنوب شرق آسیا )به علت ایجاد انسداد تصنعی 
توسط کشور هند( در کنار تالش براي ائتالف با غرب سعی در حضور در نهادهاي منطقه اي 
پیرامونی خو دارد )شایان، 1386: 428(.  از دیگر جنبه های پاکستان برای عضویت در این 
سازمان رقابت دائمی با هند به عنوان دشمن استراتژیک است. دعوت از ریاست جمهوری 
پاکستان با نوید عضویت آتی این کشور در گروه بندی شانگهای نشان دهنده نارضایتی گسترده 

چین و روسیه از نزدیکی های روز افزون ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک هند به آمریکا است.
غیر از این دو قطب اقتصادي قرن بیست و یکم یعنی هند و چین نیازمند منابع انرژي 
هستند؛ پاکستان می تواند به عنوان یک خط ترانزیت انرژي از آسیاي مرکزي و ایران به این 
ارتقاء بخشد. در  بین المللی خود را  اقتصادي و  دو کشور عمل کرده و موقعیت سیاسی، 
سازمان  اعضای  برای  انرژی«  کریدور  به عنوان  »پاکستان  ایده  به  می توان  راستا  همین  این 
همکاری شانگهای که از سوی ژنرال مشرف، رئیس جمهور وقت پاکستان ارائه شده است 

اشاره کرد)زِب، 2006: 26(.
دعوت ایران به عنوان عضو ناظر در این گروه بندی در حال حاضر، هم ناشی از اهمیتی 
است که کشورهای این گروه بندی برای تولید صدور نفت و گاز از ایران در نظر دارند و هم 
ناشی از این حقیقت است که حمایت منسجم تر در چارچوب یک گروه بندی منطقه ای از 
ایران در برابر یکه تازی های ایاالت متحده می تواند رقابت منطقه ای روس و چین را در برابر 
ایاالت متحده شکل مؤثر داده و شخصیت جهانی گروه شانگهای را بروز نماید)مجتهد زاده، 

.)265 :1390
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از  آینده  در  و چه  در حال حاضر  پاکستان، چه  و  هند  کشور چین،  سه  که  همچنین 
مصرف کنندگان اصلی انرژی ایران هستند و خواهند بود. ایران می تواند به صورت گذرگاهی 
برای انتقال نفت کشورهای منطقه به آب های آزاد خلیج فارس عمل کند. دو کشور ایران و 
پاکستان از اعضای شانگهای هستند، که قادرند در راستای نیازهای دوجانبه همکاری های 

مطلوبی را در زمینه انرژی  و سایر زمینه ها داشته باشند.
ج-  سازمان جهانی اجالس اسالمی1  

اولین تشکیالتی که می تواند در جهت وحدت جهان اسالم عمل کند سازمان کنفرانس 
اسالمی است. این سازمان تنها نهاد دولتی- مذهبی بین المللی است. سازمان کنفرانس اسالمی 
در سال 1969م.  و در پی حریق عمدی مسجداالقصی بوجود آمد و با وجود فراز ونشیب های 

فراوان توانسته خود را به صورت یک نهاد بین المللی معتبرتثبیت کند)امجد، 1:1382(.
 سازمان کنفرانس اسالمی امروزه به عنوان بزرگترین جامعه کشورهای مسلمان در جهان 
قلمداد می شود. این سازمان هم اکنون با داشتن 57 کشور مسلمان عضو، 74 %  ذخایر نفت 
شناخته شده جهان و 50 % ذخایر گاز جهان و با در اختیار داشتن تنگه ها و آبراهه ها و کاًل 
20 %  از مناطق آبی و خاکی مهم جهان، و 5/1 میلیارد جمعیت، از پتانسیل بسیار باالیی در 
معادالت جهانی برخوردار است. به طور کلی روند شکل گیری سازمان کنفرانس اسالمی با 

روند کنونی نظام ژئوپلیتیک جهانی همخوانی دارد)مجتهد زاده، 1390: 260(.
اولین اجالس سازمان کنفرانس اسالمی در مراکش 1969برگزار شد. دومین  نشست 
سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی در روزهای 22 تا 24 فوریه سال 1974 در 
شهر الهور پاکستان برگزار شد. در این نشست محورهای زیادی مورد بررسی قرار گرفت 
که موضوع فلسطین و اشغالگری صهیونیست ها از جمله مهم ترین محورهای آن به شمار 
می رفت.  همچنین در اجالس یازدهم وزرای خارجه کشور های اسالمی که در سال 1980م. 
در اسالم آباد تشکیل شد، قطعنامه مستقلی تحت عنوان »تجاوز آمریکا به جمهوری اسالمی 
ایران« تجاوز نیروهای آمریکایی در جریان عملیات طبس به شدت محکوم گردید)سید سلیم، 
این کشور  بود و  نیز  اسالم  پاکستان  استقالل  1376: -12 6(. در واقع- اصلی ترین عامل 
مشروعیت خود را از اسالم کسب کرده است. به همین دلیل ارتباط با کشورهای اسالمی از 

1. Organisation of Islamic Cooperation
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اولویت مهم سیاست خارجی پاکستان است)محمدی، 1385: 273(
تا 11 دسامبر سال 1997 در  کنفرانس اسالمی در روزهای 9  هشتمین اجالس سران 
تهران برگزار شد، اجالس تهران دستاور های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بسیاری برای 
سازمان به همراه آورد؛ در بعد سیاسی برجسته ترین نمودن آن را می توان در مبحث گفتگوی 
تمدن ها)سید محمد خاتمی( مشاهده کرد. همچنین که اعتماد سازی میان اعضای سازمان و 
همکاری میان سازمان با سایر ساز مان های بین المللی نظیر سازمان ملل و اکو مورد تأکید قرار 
گرفت. تا حاال هر دو کشور ایران و پاکستان در اکثر کنفرانس های این سازمان همکاری فعال 
داشته اند. به طوری که کشور پاکستان همیشه از انقالب اسالمی ایران تجلیل نموده و به آن به 

دیده احترام نگریسته است)آمری راد، 175: 1374(.
د- سازمان کشورهای اسالمی در حال توسعه)دی- هشت(1  

بازار  ایران و پاکستان، ایجاد  افزایش همکاری های دو کشور  بی تردید یکی از راه های 
مشترك اسالمی است. برای رسیدن به این هدف و ایجاد زمینه و بستر مناسب برای فعالیت 
مؤثر و کارایی این بازار؛ استفاده از تشکیالتی چون گروه بندی هشت کشور اسالمی مفید 
است و می توان از ترتیبات تجاری و اقتصادی زیرگروه های این هشت کشور اسالمی در این 
ارتباط سود فراوان برد و از تجربیات  آنان استفاده کرد)راك خواه، 1384: 2(. گروه هشت 
کشور مسلمان در حال توسعه که اندونزی، ایران، بنگالدش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر 
و نیجریه در آن عضویت دارند، از جمله تشکیالت منطقه ای است به منظور ایجاد روابط 
مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسالمی و تقویت نفوذ این کشورها در 

بازارهای جهانی تشکیل شده است.
همکاری های مورد نظر در این گروه بندی شامل: زمینه های صنعت، کشاورزی، مخابرات و 
اطالعات، تجارت، علوم فنّاوری، توسعه نیروی انسانی، بهداشت، توسعه روستایی، بانکداری 
و انرژی می باشد)محرابی و اقتدار نژاد، 1393: 211(. اجماالً برای تحقق هدف توسعه صادرات 
غیرنفتی و تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پیمان گروه  )D-8(زمینه مساعدی را میتواند 
برای هریک از کشورهای  عضو و از جمله ایران و پاکستان فراهم آورد)راك خواه، 1384: 5(. 

1. Developing 8 / D-8 or Developing Eight
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5-4. نقش همكاری های تجاری - اقتصادی در همگرايی  دو كشور
الف. سهم همکاری های غیر انرژيک

بودن  پایین  اخیر،  سال های  پاکستان طی  و  ایران  اقتصادی  مناسبات  در  موضوع  مهمترین 
حجم مبادالت اقتصادی دو کشور بوده است. حجم صادرات ایران  به کشور پاکستان در بین 
سال های 2004-2003 م. حدود 265 میلیون دالر برآورد شده است و حجم واردات از این 
کشوری تنها رقم 92 میلیون دالر اعالم شد. صادرات غیر نفتی ایران به پاکستان با افزایش 
11 %   در اوت 2008 به 278 میلیون دالر رسید)پنَت، 2009(.  در سه ماه دوم سال 1393، 
حجم اقالم صادراتی ایران به پاکستان حدود 247 میلیون دالر بوده است؛ این مقدار نسبت 
به سال 1391 با کاهش 13 %  مواجه بوده است. اقالمی چون: سیمان،  قیر نفت، سنگ آهن، 
کاشی و سرامیک، گریس، سیب تازه، مواد شوینده و روغن موتور بیشترین سهم را از لحاظ 

وزنی در بین کاالهای صادراتی به این کشور به خود اختصاص داده اند. 
علي  طیب نیا)17 آذر 1393( در صدر یک هیئت عالی اقتصادی برای شرکت در نوزدهمین 
نشست کمیسیون مشترك اقتصادی ایران و پاکستان وارد اسالم آباد شد. وی حجم روابط 
تجاری دو کشور را در سال 2013 م. بیش از 893 میلیون دالر اعالم کرد، با این بیان این 
رقم حتی نسبت به سال های پیش از آن هم کاهش داشته است.  به طور اجمالی در حال 
حاضر مراودات اقتصادی دو کشور از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست. به غیراز سال های 
2009-2008م. که  دو کشور بیشترین حجم مبادالت حجم تجارتی، بالغ بر 3/1 میلیارد را 
داشته اند، مبادالت اقتصادی ایران و پاکستان همواره روند کاهشی داشته است. در سفر نواز 
شریف )2014م.(  به تهران دو طرف بر افزایش حجم مبادالت تجاری تا 5 میلیارد دالر تأکید 

کردند)ذیلی تایمز، 2014(. 
در یک برآیند کلی به طور قاطعانه می توان گفت که پاکستان کشور فقیری نیست. این 
کشور همیشه با درگیری و کودتا در داخل مواجه بوده است. به عنوان مثال در بخش حمل ونقل 
همه امور را ارتش به دست گرفته است )مالزهی، 1393(. اجماالً از جمله دالیل پایین بودن 
آمریکا علیه  افزایش تحریم های  به-  اخیر می توان  اقتصادی دو کشور در سال های  روابط 
برنامه هسته ای ایران بویژه تحریم بانک مرکزی، باال بودن موانع غیرتعرفه ای، باال بودن حجم 
مبادالت تجاری غیر رسمی)قاچاق( در مقایسه با مبادالت رسمی، مکمل نبودن اقتصاد دو 
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کشور و کیفیت پایین کاالهای پاکستانی، عدم بهره گیری مؤثر از ظرفیت نهادهای همکاری 
منطقه ای مانند؛ سازمان همکاری اقتصادی)اکو( در روابط اقتصادی دوجانبه و مهم تر از همه، 
تأثیرپذیری همکاری های اقتصادی از تحوالت سیاسی داخلی و منطقه ای اشاره کرد )محمدی 
و احمدی، 1394: 296(. باید یاد آور شد که دو کشور در زمین صادرات و واردات دارای 
پتانسیل های فراوانی اند. ایران می تواند محصوالت پتروشیمی و نفت و گاز به پاکستان صادر 
کند و محصوالت کشاورزی که حدود نیمی از درآمد   های پاکستان را در بر می گیرند می توانند 

بخش عظیمی از واردات پاکستان به ایران را شکل دهند )همان: 297(.
ب- سهم همکاری های انرژی

و  انرژی،  تولید  مکان های  دولت  های مصرف کننده-  که  است  بدان حد  انرژی  اهمیت 
دولت های تولید کننده- مکان های مصرف انرژی، و هر دو مسیرهای انتقال و تکنولوژی های 
مربوط به انرژی را جزو اهداف مّلی و امنیت ملی خود محسوب می کنند )حافظ نیا، 1385:  
103ـ102(. ایران با جای گرفتن در منطقه ی خاورمیانه و بین دو حوزه ی سرشار از انرژی، 
یعنی خلیج فارس و دریای خزر)بیضی انرژی(، دارای اهمیت ژئواستراتژیک است. دو سوم 
ذخایر اثبات شده ی نفت و یک سوم ذخایر اثبات شده ی گاز طبیعی جهان، در اختیار کشورهای 
خلیج فارس قرار دارند. ذخایر نفت این حدود منطقه 70 % و ذخایر گاز آن به بیش از 40 % 
می رسد. به همین دلیل بیضی انرژی، یکی از مهم  ترین مکان های استراتژیک دوران ماست 

)کمپ و هارکاوی، 1383:  187-188(. ایران در مرکز بیضی استراتژیک انرژی قرار دارد.
بر اساس آمار اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده، گاز طبیعی 49 %  از انرژی اولیه پاکستان 
را تأمین کرده که تمامی آن در داخل این کشور تولید می شود. گفتنی است که متوسط تولید 
میادین گازی در این کشور به شدت رو به کاهش است، به نحوی که متوسط تولید روزانه گاز 
در این کشور از 113 میلیون مترمکعب در سال 2012م. به 7/62 میلیون مترمکعب در سال 
2013 رسیده است )اداره اطالعات انرژی ایالت متحده،1  2013(.  این در حالی است که 
بریتیش پترولیوم،  در سال 2013م. اعالم کرد،  ایران با 3/9 % کل ذخایر نفت جهان، چهارمین 
دارنده بزرگ ذخایر نفتي جهان است)بی. پی،2 2013(. این میزان نفت بر اساس گزارش 
2015م. نیز صادق بوده است. همچنین بریتیش پترولیوم)ژوئن 2015(، ذخایر گازی ایران را 
1. Energy Information Administration(EIA)
2. British Petroleum(BP)
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34 تریلیون مترمکعب اعالم کرد، که با این اعالم، ایران بزرگترین دارنده منابع گازی جهان 
به شمار می رود)بی. پی، 2015: 6(. بر این اساس، ایران از نظر داشتن ذخایر غنی انرژی های 

فسیلی و توان استخراج و صادرات جزو کشورهای مهم جهان قلمداد می شود. 
نیازهای  تا حد زیادی  تأمین گاز، که می توانست  معبر های مهم  از  این راستا یکی  در 
گازی پاکستان را برطرف کند، پروژه خط لوله صلح)آی. پی(، بود. این پروژه به دالیلی از 
جمله تحریم های بین المللی، فشار آمریکا و عربستان سعودی، عدم اعتماد هند و پاکستان به 

یکدیگر، عماًل به حالت تعلیق  و تعطیل درآمده است)سیئال1، 2015: 2(
 نیاز پاکستان به انرژی برق، از دیگر جنبه های همکاری های انرژیک دو کشور است.  از 
آنجایی که اسالم آباد از سال 2005م. به طور فزاینده ای در جهت نیازهای انرژی خود به تهران 
متمایل شده است، ایران توانسته است از طریق یک خط انتقال 132 کیلو ولتی به پاکستان 
برق صادر کند. صادرات برق ایران به پاکستان در سال 2006م. از 39 مگاوات به 75 مگاوات 
به مناطق مرزی بلوچستان و بندر گواتر افزایش داشته است. همچنین ایران به دنبال احداث 
یک نیروگاه 200 مگاواتی در ایاالت بلوچستان پاکستان و ساخت نیروگاه های کوچک 25 
مگاواتی در مناطق دیگر این کشور است )شکوه، 1391(. غیر از این دو کشور توانستند در 
اوت 2008 جهت ساخت نیروگاه برقی 1000 مگاواتی جهت عرضه برق به پاکستان به توافق 
برسند. این پروژه 60 میلیون دالری قرار است روزانه 40 مگاوات برق را به پاکستان را انتقال 

دهد.
و  منابع  کمبود شدید  داری  پاکستان  انرژیک  نیازمندی های  از حیث  اجمالی  به طور    

تکنولوژی در این بخش است)شاه و خالد، 2015: 209(.  

1. Sial



... 
ان

ست
پاک

 و 
ران

ی ای
رای

مگ
ی ه

ه ها
مین

ی ز
کاو

وا

105

فصلنامه علمی - پژوهشی

   جدول شماره1. فرصت های هم جواری با كشور پاكستان      

1
 قابلیت ترانزیتی استان به دلیل همجواری با کشور افغانستان و پاکستان و دسترسی

به آب های آزاد خارج از تنگه هرمز

2
 نقش ترانزیتی استان های شرقی کشور به عنوان پل ارتباطی کشورهای آسیای

مرکزی با آب های آزاد و پاکستان

3
 امکان استفاده از قابلیت و جود 300 کیلومتر نوار ساحلی و نزدیکی مناطق ساحلی

 این استان با کشورهای جنوب خلیج فارس و دریای عمان

4

 شرایط ممتاز استان برای تصدی نقش  بازرگانی ملی و ترانزیت خارجی میان
 اروپا و آسیای مرکزی با آسیای شرقی و جنوبی و شاخ آفریقا، و امکان ایجاد و

توسعه مبادالت قانونی در زمینه برق و گاز

5
 وجود مکان استراتژیک بندر چابهار جهت تبادالت بین کشورهای حوزه

.خلیج فارس، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی

6
 طرح بین المللی کریدور شمال - جنوب )هلسبنکی( و عبور بخشی از آن از

مناطق جنوب استان سیستان و بلوچستان

7
 امکان اتصال خط آهن از زابل به مرز میر جاوه و پاکستان به دنبال اتصال راه آهن

سراسری به پاکستان و شبه قاره

وجود فضا های طبیعی بدیع توسعه دریایی و تاریخی برای توسعه صنعت توریسم8

منبع: خليلی و همكاران، 1391: 116



106

فصلنامه علمی - پژوهشی

13
94

ان
ست

، تاب
دوم

ره 
شما

م ، 
نج

ل پ
سا

نتيجه گيری
واقعیت این است که در فضای غبار آلود ایدئولوژیک شیعه - سنی، پاکستان و ایران که ظرفیت 
تام همگرایی را داشته و دارند، همواره روابط تنش زایی را از حیث گروهای تروریستی و 
اسالم رادیکال زه شده تجربه کردند. به طور آشکارا جلوه چنین منازعاتی همزمان با دو رخدا 
مشابه اتفاق افتاد، که اولی به حکومت رسیدن ژنرال ضیاءالحق)1978م( در پاکستان و دومی 
تبدیل  پاکستان،  و  ایران  مرزهای دوستی  تاریخ  آن  از  بود.  ایران  انقالب)1984م(  پیروزی 
العدل، جند اهلل، سپاه صحابه، لشکر  و...  به مرزهای پرورش دهنده تروریست های جیش 
شده است. طی این سه دهه حاکمیت روابط ایران و پاکستان به جای سوارشدن بر اقتصاد، 
فرهنگ و روابط متقابل همگرا، بر طیفی از نامالیمات و تعصبات خشک مذهبی از جانب 
گروهای تندرو سوار بوده است.  منتها مشاهده می شود که در بیشتر پژوهش های مربوطه 
و نطق کارشناسان ذی ربط تبیین صفت همگرایی برای روابط ایران و پاکستان)به طور غیر 
که  است،  این  بر  فوق  پژوهش  نویسنده  است. عقیده  آشنا  نا  و  بیگانه  کاماًل  منصفانه ای(، 
پاکستان بیش از هر کشور دیگر همسایه ای)کشورهای حوزه خلیج فارس، آذربایجان، روسیه، 
ترکیه، عراق و...( قادر به برقراری روابط؛  حتی در سطح راهبردی، امنیتی و دفاعی با جمهوری 
اسالمی ایران است.  به زعم تصورات اشتباه نه دولت و نه ملت پاکستان خواهان تنش با ایران 
نیستند. پیشینه فرهنگی و در هم تنیدگی های تاریخی مردمان ایران و پاکستان بیش از تقسیمات 
سیاسی- جغرافیایی کنونی است که ترسیم دست استعمار انگلیس است. نویسنده معتقد است 
فرایند دولت- ملت سازی ناقص)تعدد گروهای قومی، و گروهای فراوان مذهبی و بعضًا 
رادیکال(، ماهیت استعماری سرزمین پاکستان)که در 1947 از هند منفک شد(، مشکالت 
حل نشده مرزی)مخصوصاً عدم توافق در مورد قوم پشتون( با افغانستان، مرزهای بحرانی با 
ایران)هر دو بلوچستان( و... عواملی اند که نا خواسته بخش از حفره های دولتی و چالش های 
با  این کشور  فراوان  در شکل گیری مشکالت  منتها  می دهند؛   را شکل  پاکستان  منطقه ای 
همسایگان و از جمله ایران گزینه های فراوانی وجود دارد که نیاز به نقد منصفانه و کارشناسانه 
دارد. بنابر این به نظر می رسد تا رسیدن این کشور به یک ثبات نسبی مشکالت فوق ادامه 
خواهند داشت. همان طور که در پژوهش نیز عنوان شد، در میان بیشتر کشورها، ملت پاکستان 
بیشترین آراء مثبت را نسبت به سایر کشورها در رابطه با ایران دارند- این مهم در مورد دولت 
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پاکستان هم چندان دور از ذهن نیست، به طوری که در حد ممکن دولت پاکستان در هیچ 
طرح ضد ایرانی)مسئله تحریم ها، مسائل هسته ای، مسائل منطقه ای و ...( برخالف بسیاری از 
دوستان ایران)به عنوان مثال مواضع متعدد خاکستری روسیه و چین در برنامه هسته ای ایران، یا 
تحریم های چین با وجود اینکه اولین شریک تجاری ماست(، شرکت نمی کند و همواره ایران 
را همسایه مطمئن خود می داند. عقالنی است که مسئولین و دولت مداران جمهوری اسالمی با 
درك شرایط پاکستان، و با وجود زمینه هایی همگرایی که در پژوهش به آنها اشاره شده است، 
بیش از این روابط با پاکستان را سرلوحة سیاست نگاه به همسایگان)خاص( خود قرار دهند. 
بدون شک از حیث اقتصادی)معدن و کشاورزی(، سیاسی، جمعیتی)جمعیت کمی و کیفی(، 

نظامی و... پاکستان کشوری مطمئن، غنی و مطلوبی است.
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