دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره دانشگاه سیستان و بلوچستان
سال یازدهم ،شمارۀ  ،36بهار و تابستان ( 1398صص )103-124

فرقهایدرپاکستانوتأثیرآنبرجمهوریاسالمیایران
افراطگرایی 

 -1مهدی ذوالفقاری
چکیده
پاکستان از مهمترین همسایگان شرقی ایران و از بازیگران مهم منطقهای و اثرگذاار بذر ژئوپلیتیذ
شبهقاره است .تنوع قومی و ماهبی در این کشور و همسایگی آن با هندوسذتان و مناقشذۀ کشذمیر
بر عمق استراتژی

این کشور افزوده و منجر به ایجاد حساسیت در روابط خارجی ایذن کشذور بذا

همسایگان شرقی و غربی خود شدهاست .اگرچه ژئوپلیتی

موجب اهمیت پاکستان مذیشذود ،امذا

زمینهساز پیدایش افراطگرایذی فرقذهای و بذیثبذاتی سیاسذی در سذط ملذی و منطقذهای در قبذال
همسایگان شدهاست .دراین پژوهش ریشۀ افراطیگری پاکستان در سطوح ملی و سیسذتمی مذورد
بررسی قرار میگیرد تا به این پرسش اساسی پاسخ دادهشود که فرقهگرایی و افراطذیگذری تحذت
چه عواملی شکل گرفته و چه تأثیراتی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران میگذاارد در پاسذخ
به پرسش ،این فرضیه مطرح میشود که افراطگرایی فرقهای در پاکستان بهدلیل تنذوع و بسذترهای
پیچیدۀ داخلی و تحری

و تشویق قدرتهای مداخلهگر منجر بذه ایجذاد تهدیذدات امنیتذی بذرای

جمهوری اسالمی ایران میشود .روش تحقیق پژوهش حاضر تحلیلی-تبیینذی و شذیوۀ گذردآوری
اطالعات ،استفاده از اسناد و متون کتابخانهای است.
کلیدواژهها :پاکستان ،امنیت ،افراطیگری فرقهای ،ایران ،آمریکا.
 -1مقدمه
یتهای اجتماعی قلمداد کرد؛
به باور بسیاری از اندیشمندان میتوان دین را منشأ بسیاری از ظرف 
شکافهای

اما این امر در صورت عدمشناخت اقتضائات محیطی میتواند به عاملی درجهت ایجاد
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 -1استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان (نویسنده مسئول)

تاریخ دریافت1397/5/15 :

Email: zolfaghari.m@lu.ac.ir

تاریخ پایرش1397/12/30 :

1

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره

104

اجتماعی و درنهایت تعارض سیاسی و ناامنی در سط داخلی منجر شذود (.)Copeland,2016:5
احساس ناامنی ،محرومیت نسبی آمیختهشده با احساسات و گذرایشهذای قذومی -مذاهبی ،زمینذۀ
بروز ناآرامیها و گرایش به جنبشهای رادیکال افراطی را فراهم میآورد .خشذونت سذازمانیافتذه
تحت عناوین افراطگرایی فرقهای نسبتبه مقولۀ هویذتسذازی احسذاس تعهذد کذرده و درجهذت
ایجاد آگاهی و گسذترش تشذکیالت فرقذهای بذرای بسذط حذوزۀ عملیذاتی خذود اقذدام مذیکنذد
( .)Mori,2016: 18خطری که فرقذههذا در سذط اجتمذاعی ایجذاد مذیکننذد ،گسذترش تهدیذد
سازمانیافته نسبتبه گروه یا افرادی از جامعه است ( .)Abdo,2015:17-18

در این بین ،وفاداری ماهبی و فرقهای زمینۀ پیدایش موج وسیعی از حوادث امنیتی در آسذیای
جنوبغربی را فراهم آوردهاست .این منازعات ملت را در مقابل ملت قرار داده که درنتیجه زمینذۀ
اتفاق ملی و بهرهبرداری از فرصتها برای بیشینهسذازی ارزشهذا را از بذین مذیبذرد (نصذرالهی،
)198 :1389؛ بنابراین وجود پتانسیل باالی منازعات فرقهای در محیط امنیتذی جمهذوری اسذالمی
ایران از مهمترین مؤلفههایی است که میتواند تهدیداتی را برای نهادینهسازی وحذدت و انسذجام
ملی بهوجود آورد .یکی از مهمترین دالیل این امر وجود بیثبذاتی کشذورهای همسذایه و دخالذت
کشورهای منطقهای درجهت تشدید فرقهگرایی در راستایی اهداف خود است .در میان کشذورهای
همسایه ،پاکستان در زمینۀ فرقهگرایی از پتانسیل باالیی برخوردار است؛ بهطوری کذه فرقذهگرایذی
ماهبی زیربنای آن را تشکیل میدهد ،چراکه جامعۀ پاکستان دارای ماهیت قومی و فرقذهای اسذت
که هر ی

دارای ایدهها و تعصبات قومی -قبیلگی و برداشتهای سنتی و ماهبی خذا

هسذتند

که روزبهروز بر دامنۀ شکاف آنها افزودهمذیشذود (مسذعودنیا و شذاهقلعذه .)201 :1388 ،امذروزه
پاکستان به مرکز ثقل افراطگرایی فرقهای و کانونی برای پرورش گذروههذای سذلفی مبذارز تبذدیل
شدهاست ( )Hill,2015:17که این عامل با توجه به مرزهای طوالنی ایذران بذا پاکسذتان و وجذود
قومی بلوچ در نوار مرزی دو کشور ،تهدیداتی را برای جمهوری اسالمی ایذران بذه همذراه داشذته
است؛ بهطذوری کذه گذروههذای تروریسذتی منذت از ایذن فرقذهگرایذی در ایذران بذهخصذو

در

جنوبشرقی کشور فعال شده و اقداماتی را علیه امنیت ملی ایران انجام دادهاند .با توجه به اهمیت
مسألۀ فوق ،این پژوهش به بررسی فرقهگرایی در پاکستان ،عوامل و زمینههای رشد آن و تذأثیرات
ژئوپلیتیکی آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران میپردازد.
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 -1-1سؤال تحقیق
دراین پژوهش ریشۀ افراطیگری پاکستان در سط ملی و سیستمی مورد بررسی قرار میگیذرد تذا
به این پرسش اساسی پاسخ دادهشود که :فرقهگرایی و افراطیگری تحت چه عواملی شکل گرفتذه
و چه تأثیراتی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران میگاارد
 -1-2فرضیه
در پاسخ به پرسش ،این فرضیه مطرح میشود که افراطیگرایی فرقهای در پاکستان بهدلیل تنذوع و
بسترهای پیچیدۀ داخلی و تحری

قدرتهای زیرسیستم بینالمللی و مداخلهگر منجذر بذه ایجذاد

تهدیدات امنیتی پیرامون جمهوری اسالمی ایران میشود.
 -1-3پیشینۀ تحقیق
اگرچه تعداد زیادی مقاله ،کتاب و رساله راجع به امنیت ملی ایران به چاپ رسیدهاست؛ اما با
توجه به نوظهور بودن پدیدههای فرقهای و قومی ،متون علمی-تخصصی معتبر راجع به تأثیر
فرقهگرایی بر امنیت ملی ایران اندک است .با توجه به این مطلب ،چند مقالۀ قابلاستناد علمی
بهعنوان پیشینۀ پژوهش در این قسمت مطرح میشود.
یکی از متونی که به شکلگیری پدیدۀ فرقهگرایی و جریانات تکفیذری پرداختذه ،مقالذۀ مسذلم
کرمیزاد ( )1395باعنوان «سلفیگری جهادی -تکفیری و آیندۀ ثبات سیاسی در منطقۀ خاورمیانه»
است .وی در این مقاله سعی دارد تأثیرات امنیتی افراطگرایی در شذکلگیذری و رشذد گذروههذای
فرقهای را نشان دهد .میرعرب و احمدپور ( ،)1395در مقالهای با عنوان «قومیتگرایی و تذأثیر آن
بر امنیت ملی» ،این مسأله را با تکیهبر مکاتب امنیتی مورد بررسی قرار دادهاند .نویسندگان با طرح
این سؤال که پدیدۀ قومیتگرایی فرقهای بهعنوان ی

تهدید چه نسبتی با امنیت ملذی ایذران دارد،

سعی کردهاند این تهدیدات را از زوایای مختلف سیاسی ،اقتصذادی ،اجتمذاعی و زیسذتمحیطذی
مورد بررسی قرار دهند.
در هر صورت بهدلیل نوظهور و سیالبودن مباحث فرقهگرایی ،منابع آکادمی

زیذادی در ایذن

رابطه وجودندارد .برخی از آثار مهم و انتشاریافته عبارتاند از« :نظریۀ هویت اجتماعی و بازنمایی
کنش هویتی داعش» ( )1396اثر علی اشرفنظری و همکاران« ،بسترهای شکلگیری افراطیگذری
در پاکستان مبتنیبر رهیافت گفتمان» ( )1396اثر محسن مطلبی جونقانی و همکذاران« ،چگذونگی
نقشآفرینی داعش در مناسبات سیاسی خاورمیانه» ( )1395اثر حمیدرضا اکبذری« ،آسذیبشناسذی
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رشد جریانهای تکفیری در خاورمیانه» ( )1393اثر علیاصغر سذتوده و جعفذر خزائذی و «عوامذل
مؤثر در تکوین و رشد بنیادگرایی در پاکستان» ( )1390اثر حسین مسعودنیا و همکاران.
 -1-4روش تحقیق
روش تحقیق در این پذژوهش از نذوع توصذیفی– تبیینذی بذوده کذه بذه چرایذی بذه وجذود آمذدن
افراطگرایی فرقهای در پاکستان و ویژگیها و چگونگی این پدیده در ارتباط با امنیذت ملذی ایذران
میپردازد .روش گردآوری اطالعات نیز بصورت مطالعه اسنادی و کتابخانهای انجام شدهاست.
 -2افراطگرایی فرقهای در پاکستان
افراطگرایی تحرکی پراگماتیستی ناظر به بُعد شناختی بنیادگرایی است که ریشه در ایذدئولوژی یذا
ارزشهای اخالقی جامعه یذا فذرد دارد کذه درنهایذت منجذر بذه شذکلگیذری و بذروز رفتارهذای
خشونتآمیز میشود ( .)Baqia,2011:4اگرچه نمیتوان وجه خشذونتآمیذز را نذاظر بذه تمذامی
گروههایی با معرفتشناسی بنیادگرا دانست؛ اما ویژگی متمایز افذراطگرایذان ایذدئولوژی  ،ایجذاد
برانگیختگی هیجانی ،تروی خشونت سازمانیافته ،تبعیت و رهبری سلسلهمراتبی و تروی مذرام و
مسل

فکری بهعنوان ی

مکتب سیاسی است (.)Lindberg,2010:16-21

محیط اجتماعی و سیاسی پاکستان پیچیدگیهای خا

خود را دارد؛ از مهذمتذرین دالیذل آن،

ویژگیهای قومی و قبیلهایبودن ساختار اجتماعی این کشور ،دخالذت نظامیذان در امذور سیاسذی،
دخالت قدرتهای خارجی و مهمتر از همه ،منازعات ماهبی توأم با رقابذتهذای قبیلذهای اسذت.
چنین محیطی همراه با دخالتهای قدرتهای خارجی بهویژه عربستان ،محیط مناسبی برای رشذد
فرقهگرایی ایجاد کردهاست (مسعودنیا و شاهقلعه .)194 :1388 ،پاکستان از سال  1947که بهعنذوان
دولتی مستقل در نقشۀ جغرافیا ظاهر شد ،بهدلیل مهیابودن زمینۀ افراطگرایذی فرقذهای ،بنیذادگرایی
ماهبی و دخالتها و قدرت بیحذد و حصذر نظامیذان بذا مشذکالت زیذادی روبذهرو بذودهاسذت
( .)Gerges,2014این امر باعثشده تا در یکی دو دهۀ اخیر بنیادگرایی و فرقهگرایذی مذاهبی در
پاکستان از رشد چشمگیری برخوردار بوده ،بهطوری که امروزه این کشور بذه مرکذز بنیذادگرایی و
بهویژه فرقهگرایی شهرت یافتهاست (مسعودنیا و نجفی)79 :1390 ،؛ درنتیجه ازلحاظ فکری کشور
پاکستان به مکاتب فقهی و فکری متفاوتی وابسته است که هرکدام تشکلهای سیاسی خا

خذود

را بهوجود آوردهاند .با وجود اینکه مااهب اصلی پاکستان به دو گروه ماهبی بزرگ سنی حنفی و
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شیعی تقسیم میشوند ،اما هم اهل سنّت و هم شذیعیان ایذن کشذور تذابع فرقذهای واحذد نیسذتند
(.)Cohen,2012: 113-115
جامعۀ ماهبی پاکستان به چهار جریان عمده تقسیم شدهاست .1 :دیوبندی؛  .2بریلوی؛  .3اهل
حدیث؛  .4شیعه .مکتب ماهبی «دیوبندی» ،گروه سیاسی جمعیت علمای اسالم را بذهوجذود آورد
()1945؛ مکتب «بریلوی» ،گروه جمعیت علمای پاکستان ()1948؛ مکتذب «اهذل حذدیث» ،گذروه
جمعیت اهل حذدیث و مکتذب «شذیعه» ،تحذرک جعفریذه ( )1980را بنیانگذااری کردنذد .رابطذۀ
نهادهای سیاسی و ماهبی در درون جامعۀ ماهبی این کشذور بسذیار پیچیذده و غیرقابذل تفکیذ
اسذذت؛ بذذههمذذیندلیذذل ،رهبذذری نهادهذذای سیاسذذی بذذهطذذور کامذذل در انحصذذار رهبذذران مذذاهبی
باقیماندهاست .تنها حزبی که ساختار سیاسی مستقلی داشت و متأثر از ابواالعلی مودودی تأسذیس
شد و هماکنون قاضی حسن احمد رهبری آن را در دست دارد« ،جماعذت اسذالم» اسذت (مطلبذی
جونقانی و همکاران .)11 :1395 ،درواقع جامعۀ پاکستان نهتنها بهلحاظ سیاسی به گروههای متعدد
خُرد و کالن تقسیم میشود؛ بلکه از جانب ماهبی نیز عالوهبر فرقههای عمدۀ سذنی و شذیعه ،هذر
ی

از خود این فرقهها به مسل ها و گرایشهای عدیدهای تقسیم میشود .ضمن اینکه از جهذت

طایفهای و زبانی نیز وضعیت مشابهای حکمفرماست (مسعودنیا و شاهقلعه.)202 :1388 ،
پس میتوان گفت ،ماهب نقش بسزایی در تشکیل کشور پاکستان ایفا کردهاست .ازلحاظ آمار
 98درصد از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل میدهند که اکثریت آنها پیذرو مسذل هذای
حنفی و شافعی هستند .نکتۀ قابلتوجه این است که واژۀ دولذت -ملذت در کشورسذازی پاکسذتان
تاثیر نداشته ،بلکه ماهب سبب همگرایذی گذروههذا و فرقذههذا شذدهاسذت (دانشذور.)46 :1390،
افراطگرایی در بخشهایی از این سرزمین بهصورت جریانی هدفدار و بهشدت فعذال بذا اتکذا بذه
رویکردهای خشن و مسلحانه درصدد دستیابی به اهذداف ایذدئولوژی

و راهبذردی خذود اسذت.

مهمترین راهبرد این طیف ،بهرهگیری از فرهنگ جهادگرایی در پاکستان است .گروههذای افراطذی
در پاکسذذتان بذذهاقتضذذای اینکذذه دارای ریشذذههذذا و درونمایذذۀ فکذذری-عقیذذدتی هسذذتند و اهذذداف
آرمانگرایانهای را در چارچوبهای اسالمی یا قومی-ملی تعقیب مذیکننذد ،دارای مذاهیتی بسذیار
پویا هستند (کرمزادی .)122-121 :1395،همین امر سببشده تا نذزاع میذان شذیعیان و سذنیهذای
افراطی ،باعث حوادث خونینی در پاکستان شود .ناآرامیهای فرقهای در بخشی از مناطق و شذهرها
در کراچی ،کویته و ایالت پنجاب و مرزهای شمالغربی در مجاورت با افغانستان دیدهمیشود .این
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امر منجربه افزایش منازعات فرقهای و درگیریهای منطقهای و درنهایت کشتهشدن بیشاز  3000نفر
از اهالی مناطق برخی شهرهای کراچی ،پنجاب و مرزهای مجاور با افغانستان شدهاست (همان).
 -3عوامل مؤثر در افراطگرایی فرقهای پاکستان
در پاکستان وجود بحرانهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی از مهمتذرین دالیذل رشذد بنیذادگرایذی
ماهبی در این کشور است (مسعودنیا و نجفی .)88 :1390 ،این بحرانها بر شرایط سیستمی منطقه
تأثیرات جدی بر جای میگاارد و عامل ایجاد تنش در ارتباط با همسایگان مرزی ازجمله ایران و
هند بهعنوان قدرتهای مستقل و مطذرح در زیرسیسذتم خاورمیانذه مذیشذود ( Rafique,2014:

 .)128-131درواقع ،ساختارهای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،جغرافیذایی در کنذار عوامذل
بیرونی بهمثابۀ شرایط تسهیلکنندۀ ظهور این پدیده و تهدیدکنندۀ ایران و هند بودهاند .در ذیذل بذه
مهمترین عوامل فرقهگرایی و تشدید آن در پاکستان اشاره میشود:
 -3-1عوامل زمینهساز داخلی
 -3-1-1وضعیت اجتماعی -فرهنگی
ساختار گروههای اسالمی کشور پاکستان ،ساختار فرقهای است که بر مبنای اعتقذادات و باورهذای
خصمانۀ ماهبی خاصی استوار شدهاست .این سذاختار مذاهبی و سذنتی ،زمینذههذای رشذد تکثذر
فرهنگ دینی را بیش از پیش تقویت کردهاست .پس از جدایی پاکستان از هند و شکلگیری نظذام
دینی در این کشور ،فضای مناسب برای رشذد فرهنذگ مذاهبی افراطذی ایجذاد شذد و جمهذوری
اسالمی که شاکلۀ نظام سیاسی جدید را شکل دادهبود ،بیشترین زمینذه را بذرای جریانذات فرقذهای
افراطی فراهم کرد (دهقان .)117-115 :1396 ،در واقع ،پاکسذتان بذهدلیذل فقذر فرهنگذی و نفذوذ
روحانیون متعصب و مخالف شیعه ،از عمدهترین مراکز تبلیغ وهابیت در میان کشذورهای اسذالمی
است (مسعودنیا و نجفی .)103 :1390 ،یکی از مهمترین دالیذل فرقذهگرایذی در پاکسذتان ،سذط
پایین سواد در این کشور است .بهطوری که نرخ بیسوادی در این کشور حدود  68درصد است و
فقط  30درصد از بچهها به مدرسۀ راهنمایی وارد میشوند .این شرایط اقتصادی و اجتماعی خذود
باعث باالرفتن سط انتظارات مردم شده و عدمتغییر شرایط جامعه افراد را ناامیذد کذرده و باعذث
پیوستن آنها به گروههای مختلف بنیادگرا میشود (احمدی و بیداهللخذانی .)25 :1391 ،از طذرف
دیگر ،این امر سبب شده تا مدارس ماهبی به سرعت و شدت گسترش یابند.
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یکی از مشخصههای منحصربهفرد سیستم فرهنگی و آموزشی پاکستان ،بحث مدارس مذاهبی
در این کشور است؛ مدارسی که نقش غیرقابلانکاری در گسترش افراطگرایی ایفا میکنند .کارکرد
اصلی این مدارس ،آموزش نیروهای اسالم گراست .در این مدارس عمدتاً ،آمذوزشهذای مذاهبی
داده میشود (مسعودنیا و نجفی .)96 :1390 ،افزایش مدارس و همینطور تعداد طالب علوم دینی
عامل افزایش قدرت بنیادگرایی و جاب این طالب توسط گروههای فرقهای و بنیادگرا بودهاسذت.
بسیاری از مجاهدان و رهبران طالبان ،ازجمله مالعمر در مدارس ماهبی پاکستان آموزش دیدهاند؛
ازاینرو نقش مدارس ماهبی در تحوالت پاکستان بذارز و مشذخص اسذت .بذدینترتیذب ،مراکذز
تعلیمی در پاکستان ،یکى از پایگاههاى آموزش و تربیت بنیادگرایان اسذالمى اسذت کذه بذا جذاب
جوانان اسالمگرا از سرتاسر جهان اسالم و غرب ،آنان را به مُهرههاى شبکۀ پیوستۀ بنیادگرایذان در
جهذذان تبذذدیل کذذرده اسذذت (میرزایذذی .)173 :1392 ،از سذذوی دیگذذر بایذذد درنظذذر داشذذت ،رونذذد
هویتسازی در تشدید تفرقۀ فرقهای تأثیر زیادی دارد؛ مضاف بر اینکه اسذالم در زنذدگی جوامذع
منطقه ،بیش از هر چیز حضور داشته و تفاوتهای فرقههای متعدد آن بر بستر ژئوپلیتیکی ،مفاهیم
قابلمالحظهای ایجاد میکند؛ اما در پی وقایع بهار عرب ،به ی باره این روند شذدت یافذت و بذه
خونریزیهایی با تمامی مظاهر جنگ فرقهای انجامید (اکبری.)14 :1395 ،
 -3-1-2وضعیت اقتصادی
یکی از ریشههای گسترش تنشهای فرقهای و پرورش گروههای تروریستی ،فقر اقتصذادی اسذت
(مسعودنیا و نجفی .)93 :1390،این عامل از ی

طرف باعثشده تا کم

اقتصادی و نظامی هنوز

اهرم اصلی واشنگتن برای اعمال نفوذ بر سیاست خارجی اسالمآباد باشد؛ بهطوری که پاکستان در
سال  1.3 ،2017میلیارد دالر کم

نظامی از آمریکا دریافت کردهاسذت ) .)Ghosh,2017b:16از

طرف دیگر ،شرایط بد اجتماعی و اقتصادی ،اهرم خذوبی بذرای بسذی مذردان ناراضذی بذهوسذیلۀ
مدارس ماهبی شدهاست .این بسی ناراضیان ازطریق ایدئولوژی دینی باعث شد تا جنبش طالبذان
بهمثابۀ سذوختی باشذد کذه ایذن آتذش را شذعلهورتذر و پایذههذای آن را تثبیذت کذرد (احمذدی و
بیداهللخانی .)24 :1391،درواقع یکی از عوامل مؤثر در گرایش مردم پاکستان بهخصذو

جوانذان

به مدارس ماهبی ،فقر و ضعف بنیۀ مالی خانوارها در پاکستان است (مسعودنیا و شاهقلعذه:1388،
 .)197بیتوجهی به سط آموزشی و فرهنگی نواحی کمترتوسذعهیافتذه ،زمینذۀ مسذاعدی را بذرای
فعالیت تبلیغی جریانات سلفی و مدارس ماهبی در این کشور بهوجودآورده که همین امذر ،عامذل
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مهمی برای جاب جوانان مستعد فرقهگرایی و ازلحاظ طبقاتی ضعیف (با انگیزۀ پاداش اُخروی یذا
مادی) بهوجود آوردهاست (نظری و پیرانی.)81-85 :1396،
 -3-2عوامل زمینهساز سیستمی
 -3-2-1حملۀ شوروی به افغانستان
با حملۀ شوروی به افغانستان و هراس از اشغال کامل این کشذور توسذط ارتذش سذرخ شذوروی،
آمریکا از پاکستان بهعنوان ی

کشور پشتیبان استفاده کرد و حیاطخلوتی برای نیروهای جهادی و

ائتالف مبارزان افغان بهوجود آورد .پاکستان مأموریت یافت تا ازطریق ارتش ،مجاهذدان افغذان را
کم

نظامی و اطالعاتی دهد و دالرهای عربستان سعودی و حمایت راهبردی آمریکا شذرایطی را

ایجاد کرد تا به هر نحوی از سقوط افغانستان جلوگیری به عمل آید و این مقاومت تا سذال 1989
ادامه یافت و جنگ  9سالۀ شوروی با افغانستان با خروج نیروهای سرخ از خذاک ایذن کشذور بذه
پایان رسید (مهرآرا)70-71 :1390 ،؛ بنابراین اشذغال افغانسذتان در سذال  1979توسذط نیروهذای
ارتش سرخ شوروی سابق ،موازنذۀ قذوا در جنذوب آسذیا را بذرهذمزد و کمذ

شذایانی بذه رشذد

بنیادگرایی در پاکستان کرد؛ زیرا جهاد در افغانستان مهمترین مؤلفه در رشد بنیادگرایی اسذالمی در
پاکستان بودهاست .اشغال افغانستان توسط شوروی ،پاکستان را به کانون نفوذ آمریکذا و غذرب در
برابر نفوذ کمونیسم و مبارزه علیه آن تبدیل کرد؛ بههمیندلیل غذرب و جهذان اسذالم بذا احسذاس
خطر از تغییر موازنۀ قوا بهعلت پیشروی کمونیسم بهسمت جنوب ائتالفی پنهانی و مشذترک علیذه
خطر کمونیسم در این منطقه شکل داده و به حمایت از مجاهدان افغذان کذه جنبشذی علیذه حملذۀ
شوروی شکل دادهبودند ،برخاسذتند (مسذعودنیا و نجفذی .)99 :1390،همچنذین سذازمان سذیا بذا
همکاری پاکستان و سذرویس اطالعذاتی ایذن کشذور آی.اس.آی و حمایذتهذای مذالی عربسذتان
سعودی سعی کرد بنیادگرایان اسالمی را از سراسر جهان بذرای جهذاد در افغانسذتان فرابخوانذد و
آموزش این افراد را برعهده گرفت؛ بهطوری کذه بذین سذالهذای  1982و  35000 ،1992افراطذی
مسلمان از  43کشور اسالمی خاورمیانه و شمال و شرق افریقا ،آسیای مرکذزی و خذاور دور زیذر
آتش با مجاهدان افغان آزمون سخت جنگ افغانستان را از سر گاراندند .هزاران مسذلمان افراطذی
دیگر از کشورهای مختلف در صدها مدرسۀ جدیدالتأسیس پاکستان و در امتداد مرز افغانستان کذه
حکومت نظامی ضیاءالحق از آنها حمایت مالی میکرد ،به تحصیل مشغول شدند .درنهایت بذیش
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از  100000مسلمان تندرو با پاکستان و مجاهدان افغان تماس مستقیم داشتند و از ایدۀ جهاد تذأثیر
پایرفتند (رشید.)204 :1379 ،
 -3-2-2کشورهای استعماری بهویژه آمریکا
دولتهای استعماری برای مقابله با نفوذ و گسترش اسالم و جلوگیری از بسذط قلمذرو حکومذت
اسالم و اجرای طرحهای استعماری خود در خاورمیانه و آسیا به اقدامات مختلفی روی میآورنذد؛
یکی از ایذن اقذدامات طذرح مسذائل مذاهبی و فرهنگذی اسذت .اختالفذات فرهنگذی ،مذاهبی و
ایدئولوژیکی از مهمترین عوامل آسیبپایری جهان اسالم بهشمار میرود که بهراحتذی بهانذههذای
درگیری داخلی را پرورانده است .وجذود فرقذههذای مذاهبی در جهذان اسذالم دسذتاویزی بذرای
اختالفات بیشتر بوده و غربیان با حمایت از فرقههای جدید بر تنشهای ماهبی افذزودهانذد .آنهذا
با این اهداف ،اساس و اصول اسالمی را مورد هدف قرار میدهند ،اسالم را به نابودی میکشذانند
و کتاب آسمانی مسلمانان و ارزشهای مهم عقیدتی آنان را مخدوش میکنند .یکذی از مهذمتذرین
کشورهایی که مقصد این سیاستها بوده ،کشور پاکستان است .بنیادگرایی محصول جریان وسذیع،
هدایتشده و بلندمدتی است که ی

سر آن به سیاست مهار دوجانبۀ آمریکا و محاصرۀ همهجانبۀ

ایران پیوند دارد و سر دیگر آن به منافع استراتژی

و اقتصادی بعضی از کشورهای منطقه بهویذژه

پاکستان بسته است (امیراحمدی .)4 :1380،برنامههای ایاالت متحده بر پایۀ تحری

و بذرانگیختن

اختالفات اجتماعی ،قومی و فرقهای و تجزیذۀ سیاسذی اسذت کذه درنهایذت بذه فروپاشذی قلمذرو
پاکستان میانجامد .استراتژی آمریکا برای پاکستان مشابه آن چیزی است که در منطقذۀ وسذیعی از
خاورمیانه و آسیای مرکزی اعمال شد (چوسودوفسکی.)111 :1388،
 -3-2-3سیاستهای ضیاءالحق و ارتش پاکستان
کودتای ژنرال ضیاءالحق باعث پیوند و تقویت دو مکتب جهادگر دیوبندی شبهقاره هند و مکتذب
سلفی برخاسته از عربستان سعودی شد؛ پیوندی که حاصل آن شکلگیری هزاران مدرسذۀ مذاهبی
در پاکستان بود که برای جنگ در افغانستان ،جهادگر تربیت میکردند؛ بهعبارت دیگر ،ثروت نفتی
اعراب ،تسلیحات غرب و هماهنگی پاکستان ،جهادگرانی تربیت کرد که آشکارا تحتتأثیر عقیدتی
دو مکتب دیوبندی و سلفی وهابی قرار داشتند .مشکلی که بعداً در قالذب تمذایالت فرقذهگرایانذه
ظهور کرد و به چالش ماهبی در داخل پاکستان دامذن زد .وجذود تضذاد و اخذتالف برداشذت دو
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مکتب فقهی ،سنی و شیعه که سابقۀ تاریخی داشت ،با رشذد مکاتذب جهذادگر دیوبنذدی-سذلفی،
بهشدت خود را در تجدید اختالف سنتی سنّی -شیعه در پاکستان بروز داد (مالزهی.)62 :1386 ،
از طرف دیگر ارتش این کشور نیز در تشذدید فرقذهگرایذی ایذن کشذور نقذش مهمذی را ایفذا
کردهاست .ارتش به دالیل استراتژی

و نیز بهلحاظ الزامات اقتصادی نزدیکی بذا غذرب را حیذاتی

مییابد؛ در حالی که نفس بنیادگرایی بر شورش در برابر ارزشهای غربی استوار است .بنیادگرایان
مخالفتی با ارتش و دخالت آن در زندگی اجتماعی ندارند؛ به این شرط کذه کارهذا در چذارچوب
ارزشهای آنها پیشرود .ازاینرو بذود کذه در دوران  11سذالۀ حکومذت ضذیاءالحذق نزدیکذی و
هماهنگی چشمگیری میان رهبران فرقههای ماهبی و فرمانذدهان ارتذش وجذود داشذت .دخالذت
ارتش در سیاست ،فضایی مناسب برای رشد بنیادگرایی در پاکستان پدید آورده و میذدان را بذرای
نیروهای دیگر بسیار تنگ کردهاست (دهشیار .)5 :1386 ،در دورۀ مُشرف نیز ،ارتش به فرمانذدهی
این ژنرال برای تضعیف نوازشریف دست به دامان نیروهای تندور زد .در سذالهذای 1998-1999
خشونت فرقهای در پاکستان و تندروی ستیزهجویانه در کشمیر شدت گرفت .در آسذتانۀ کودتذای
 1999دو سوءقصد به نوازشریف از سوی گروههای مبارز که بذا ارتذش ارتبذاط داشذتند ،رخ داد.
ارتش با تشویق تندروی بیشتر در گفتمان اسذالمگرایذان و پشذتیبانی از نیروهذای تنذدرو بذه فکذر
برهمزدن روابط مسلملیگ با حوزههای انتخاباتیاش افتاد تا اسالمگرایذی تذا آن انذدازه رادیکذالیزه
شود که امکان تشکیل ی

ائتالف راستمیانه از میان برود (نصر.)28-29 :1386 ،

 -3-2-4کشمیر
یکی از عوامل دیگری که در فرقهگرایی کشذور پاکسذتان تذأثیر داشذته ،کشذمیر اسذت .از ابتذدای
استقالل پاکستان تاکنون کشمیر مهمترین مسأله ارضی میان هنذد و پاکسذتان بذودهاسذت .پاکسذتان
دخالتهای مستمر در کشمیر به بهانۀ جمعیت مسلمان این ناحیه و نیذز دسذتاویز قذراردادن رشذد
افراطگرایی در کشمیر را دلیلی برای مداخالت گستردۀ خذود در ایذن منطقذه مذیدانذد (بذازدار و
همکاران .)160 :1395 ،تداوم بحران کشمیر باعذث شذد اسذالم معتذدل در پاکسذتان تحذتتذأثیر
فرقهگرایی دیوبندیسم به اسالم رادیکال تبدیل شود .تالش برای جدایی کشمیر از هنذد در تعذالیم
ماهبی مدارس پاکستان ی

وظیفۀ شرعی برای رهاییبخشی مسلمانان از یوغ هندوئیسم اسذت و

همین موضوع به عاملی برای رشد مدارس و عالقۀ جوانان مسلمان برای تحصیل در آنهذا تبذدیل
شدهاست (شفیعی .)3 :1384 ،براساس مطالعات دکتر غالم محمد جامعهشناس مشهور کشذمیری،
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بیشترین انگیزۀ جوانان کشمیری در انجام عملیاتهای تروریسذتی فرقذهای ،بقذا و تعذالی روح در
مقابل تعالیم هندوهاست .در نتیجۀ این رویکرد ماهبی که متأثر از مدارس مذاهبی وهذابی اسذت،
بین سالهای  2017-2015بیش از  50حملۀ انتحاری در این منطقه توسذط افذراطگرایذان مذاهبی
صورت گرفتهاست (.)Ghosh,2017a:15-16

 -3-2-5انقالب اسالمی ایران و شیعهزدایی
شیعیان تا اوایل دهۀ  80میالدی تشخص سیاسی نداشتند و حزبی یا گروهی سیاسی بهنام شذیعیان
وجود نداشت .تأکید ژنرال ضیاءالحق بر نقش اسالم در صحنۀ سیاسی پاکستان و احیای مناقشذات
ماهبی ،حضور جهادگران عرب سلفی در پاکستان و شکلگیری سازمانهای تروریستی ضدشذیعی
در این کشور مانند سپاه صحابه ،بهتدری شیعیان را ترغیب به تالش برای احیای هویت خذود بذا
الگوگیری از انقالب اسالمی ایران در قالب مدارس دینی و سازمانهذای سیاسذی کذرد (مالزهذی،
 .)63 :1386انقالب سال  1979در ایران باعث شد تا کشورهای عرب منطقه بهدلیل جلذوگیری از
نفوذ تشیع ،سرمایهگااری زیادی بر تبلیغ مسائل ماهبی کنند .کشور پاکستان بهدلیل جمعیت زیذاد
و فقر مضاعف ،یکی از بهترین محیطهای سرمایهگااری برای مقابلذه بذا نفذوذ ایذران بذود .ظهذور
نیروهای ضدشیعی ازجمله سپاه صحابه و اهل حذدیث بذهدلیذل مقابلذه بذا نفذوذ ایذران در منطقذه
بهوجود آمد .واکنش دنیای عرب به رهبری عربستان سعودی به چذالشکشذیدن انقذالب اسذالمی
ایران ،ائتالف و تالش درجهت تروی اسالم سیاسی سنّی با رویکذرد وهذابی و محافظذهکارانذه در
منطقه بود .پاکستان یکی از مهمترین عرصههای رقابت این دو کشور بذود (شذفیعی و قلذیچخذان،
.)3 :1389
 -3-2-6عربستان
کشور بعدی که شاید مهمترین نقش را در شکلگیری گروههای افراطگذرا در پاکسذتان و ازجملذه
گروه تحری

طالبان داشته ،عربستان سعودی است .وهابیان سعودی از شذهریور  ،1368بذه بهانذۀ

کم های آموزشی و انساندوستانه به مهاجران افغان ایاالت بلوچسذتان ،مراکذز متعذددی بذاعنوان
مؤسسهالدعوةاالسالمیه ،ادارهاالسرا ،مؤسسه مکتبهالمکرمهالخیریه و مؤسسه المسلم تأسیس کردنذد
و ازطریق کم های مالی ،فرهنگ ضدشیعی و ماهیت و سیاسذتهذای خذود را تبلیذغ مذیکردنذد
(احمدی و بیداهلل خانی .)28 :1391 ،دولت عربستان به گرایشهای همفکر ،یذا نزدیذ

بذه خذود

کم های معنوی و مادی زیادی میکند و در بهجریذانانذداختن اهذل حذدیث اهذل سذنّت رونذق
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میبخشد (فرمانیان .)16 :1388 ،تبلیغ وهابیت یکی از اصول سیاست خذارجی عربسذتان سذعودی
در منطقه بوده و در میان کشورهای اسالمی ،پاکستان در اولویت این تبلیغ قرار گرفتهاسذت .اعذزام
مبلغان وهابی به مراکز اسالمی پاکسذتان ،دعذوت از اسذتادان و شخصذیتهذای مذاهبی درجهذت
مسافرت به عربستان سعودی و اعطای بورس تحصیلی ،کم های مذالی تبلیذغ در موسذم حذ و
توزیع گسترده کتب ،سیدی و نشریات تبلیغی علیه شیعیان و کذافر و واجذبالقتذل (مهدورالذدم)
دانستن آنان ازجمله مهمترین اقدامات این فرقه بذودهاسذت .درحذال حاضذر اکثذر ائمذۀ جماعذت
مساجد پاکستان توسط مدارس علمیۀ عربستان تأمین میشود و فرقۀ دیوبندی جزء ماهب حنفذی
و از دستۀ وهابیت 25 ،درصد از جمعیت اهل تسنن پاکستان را تشکیل میدهنذد کذه پشذتونهذای
آنان با گرایشات سلفیگری ،طالبان افغانستان و پاکستان را تشکیل دادهانذد (دانشذور.)47 :1390 ،
عربستان سعودی عالوهبر ساخت مساجد ،دانشگاهها و مدارس ماهبی ،مراکذز تبلیغذاتی متعذددی
ایجاد کردهاست .هدف اصلی این مراکز ،تبلیغ اندیشۀ وهابیذت و مبذارزۀ ایذدئولوژی

بذا شذیعیان

است (مسعودنیا و نجفی .)104 :1390 ،بر این اساس ،فرقهگرایی در سیاسذت داخلذی و خذارجی
عربستان ،عامل مهمی در مدیریت تحوالت کشورهای اسالمی بودهاست .این دولت وقایع منت بذه
بهار عربی را در کشورهای اسالمی با مفهوم فرقهگرایی پیوند داد .عربستان با ابزار مذالی ،سیاسذی،
نظامی و فرهنگی به تروی و گسترش افراطگرایی فرقهای دامن میزند؛ چراکه تفکذر فرقذهگرایذی
در جهان اسالم قرابت نزدیکی با اندیشۀ وهابیت دارد .از طرف دیگر ،ایدئولوژی شذیعه و ماهیذت
ضدافراطگرایی جمهوری اسالمی ایران نیز عاملی برای شکلگیری افراطگرایی فرقهای تحتتذأثیر
عربستان در پاکستان است (.)Hammond,2013: 26

 -4چالشهای فرقهگرایی پاکستان برای جمهوری اسالمی ایران
با توجه به اینکه اعتقادات ماهبی چارچوبهای غیرمنعطفی دارند و درعینحال ،امکان چانذهزنذی
دربارۀ آنها وجود ندارد؛ تقویت گفتمان ماهبی و فرقهای عامل بسیاری از تذنشهذا ،بحذرانهذا و
جنگهای خونین در سط داخلی بوده (مثل عراق ،پاکسذتان و لبنذان) یذا موجذب ایجذاد فضذای
امنیتی ،رئالیستی و رقابتی میان دولتهای منطقه شدهاسذت (نصذرالهی .)203 :1389 ،بذا گسذترش
افکار رادیکال ماهبی ،موجی از فرقهگرایی افراطی در اطراف ایران شکلگرفذت .از یذ
وجه نرمافزاری ،حجم فتواها و فشار دیپلماتی

سذو ،در

علیه شذیعیان و سیاسذت خذارجی ایذران افذزایش

چشمگیری یافت و از سوی دیگر ،ضمن اقدامات بیسابقهای ازقبیل قتلعام شیعیان در پاکسذتان و
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افغانستان و عراق ،تهدیدات مربوط به امنیت و منافع ملی ایران عینیت یافذت .در ایذن میذان بایذد
توجه کرد که سلفیهای افراطی مذی تواننذد افکذار عمذومی اهذل سذنّت را علیذه شذیعیان و ایذران
برانگیزند .همچنان که زرقاوی ،نظر برخی از اهل سنّت عراق را نسبتبه ایران منفذی کذرد و ایذن
ف قلمذرو تذاریخی اهذل تسذنّن هسذتند؛
ایده را تروی داد که «صفویهای جدیذد» در حذال تصذ ّر ق
بنابراین ،گسترش فرقهگرایی را نمیتوان به اقدامات دینذی تقلیذل داد ،بلکذه ایذن اقذدامات دارای
ابعادی امنیتی با مقیاس تأثیرات ژئوپلتیکی و ایذدئولوژیکی اسذت (ذوالفقذاری و عمرانذی:1396 ،
186؛ کهرازه و همکاران.)6-7 :1396 ،
درواقع یکی از مهمترین شاخص هذای جغرافیذای انسذانی جمهذوری اسذالمی ایذران ،وجذود
موزائی های قومی-فرقهای است که در استانهای مرزی محسوستر اسذت و هذرگونذه گسذترش
خشونتهای فرقهای در کشورهای همسایه براساس قانون مجاورت ،میتواند به شذهرهای مذرزی
جمهوری اسالمی ایران نیز تسری یافته و ضرایب انتظامی امنیتی استانهای مرزی را با چالشهذای
جدی مواجه کند .بهعبارتیدیگر ،یکذی از کذانونهذای تهدیذد نذرمافذزاری امنیذت ملذی ،افذزایش
اصطکاک و تداوم تنشهای فرقهای در پاکستان و تسری ناامنی بذه اسذتانهذای مذرزی اسذت کذه
میتواند بهعنوان ی

ابزار مداخلهجویانۀ قذدرتهذای فرامنطقذهای مسذتقر در منطقذه بذا رویکذرد

بحرانسازی ،امنیتزدایی ،امتیازگیری و ایجاد تنشهای چندبُعذدی در داخذل جمهذوری اسذالمی
ایران بهکار گرفتهشود؛ بهطوری که در دهههای اخیذر ،ایذاالت متحذدۀ آمریکذا سیاسذت خصذمانۀ
چندبُعدی را برای تضعیف نظام جمهوری اسالمی ایران در ساختار امنیتی منطقه دنبال میکند کذه
تنشسازی فرقهای ،گسترش ایرانهراسی و بهرهبرداری ابزاری از سازمانهای تروریستی منطقذهای
برخی از مصادیق آن هستند (احمدیپور و دیگذران .)32 :1390،بذه اعتقذاد فرقذههذای وهذابی در
پاکستان:
 -1پاکستان باید ی

کشور کامالً سنّی باشد.

 -2شیعیان چون مسلمان نیستند ،باید ی

اقلیت محسوب شوند.

 -3پاکستان باید کلیۀ روابط سیاسی و اقتصادی خود را با جمهوری اسذالمی ایذران بذهعنذوان
کشور شیعه قطع کند.
 -4باید از اقلیت سنّی در کشورهای همسایه ازجمله ایران حمایت معنوی و مادی انجام شذود
(دانشور.)47 :1390 ،
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پاکستان تالشهای تعمدانهای برای ناامنکردن مناطق شرقی ایران انجام میدهد و با عدمپایش
مرزهای خود ،تساهل در برخورد و همکاری با گروههای تروریستی ،مناطق شرقی ایذران را نذاامن
کردهاست؛ بهگونهایکه بسیاری از کسانی که با ملیگرایی بلوچ آشنایی دارند ،رشتههای پیوند میان
گروه

تروریستی «جنداهلل» و دستگاه اطالعاتی پاکستان را تأیید کردهانذد (پیشذگاهیفذرد:1391،

 .)126نکتۀ حائز توجه و اهمیت در حادثههای تروریستی در منذاطق جنذوبشذرق ایذران ،امنیذت
تروریسم در خاک پاکستان است .حوادث تلخ شهادت هموطنانمان در سالهای اخیر در مرزهذای
شرقی و جنوبشرقی کشذور ،مبذین ایذن حقیقذت اسذت کذه سذاماندهی و هذدایت جریذانهذای
تروریستی از خاک پاکستان صورت میگیرد و تروریست و عوامل نفوذی بهراحتی قادر بذه عبذور
از مرزهای این کشور به داخل ایران و بازگشت دوباره هستند (احمدیپور و دیگران.)33 :1390 ،
 -5تأثیرات فرقهگرایی بر قوم بلوچ
مرز دو کشور ایران و پاکستان ازنظذر جداسذازی قذوم بلذوچ و توزیذع و پراکنذدگی آن ،از جملذه
مرزهای تحمیلی محسوب میشود (حافظنیا .)45 :1379 ،با وجود متغیر فرقهگرایی و مسأله شیعه
و سنّی ،مسأله قومیت و بلوچستان بین دو کشور بهعنوان ی

متغیر ژئواستراتژی

باقیماندهاسذت.

نواحی بلوچنشین دو کشور بهعلت ویژگیهای ژئوپلیتیکی ،زمینههای بحرانزایی و نذاامنی زیذادی
دارند (کریمیپذور)161 :1381،؛ ازایذنرو ،ظهذور و رشذد گذروههذای قذومی و مذاهبی و حذامی
فعالیتهای مسلحانه و نیز رشد و ظهور گروههای فکری-ماهبی-سذلفی و فرقذهگرایذی افراطذی،
پدیدۀ مهمی در عرصۀ مسائل قومی در شرق کشور است که میتواند نمود اساس تحول در بنیذان
مسائل قومی در بلوچستان تلقی شود و با توجه به حضور و فعالیذت گذروههذای فرقذهای مذاهبی
رادیکال در پاکستان و افغانستان و ارتباطات ایدئولوژی

و احتماالً سازمانی این گذروه بذا عناصذر

ماهبی افراطی و خشونتگرای قومی در ایران و عدمحاکمیت کامل سیاسی و امنیتی این کشذورها
بر قلمرو و سرزمین و فعالیت این گروههای افراطی اهل سنّت در مرزهای شرقی ایران ،پیچیذدگی
و اهمیت امنیتی این تحول در روند مسائل قومی در منطقه بیشتر شدهاسذت .روحذانیون سذلفی در
منطقه (شرق ایران) که اغلب از مدارس دینی هند و پاکستان بهمنظذور تذروی افکذار بینادگرایانذه
اعزام شدهاند ،سذبب شذدهاسذت بلوچسذتان ایذران بذه یکذی از منذاطق مرکذزگریذز تبذدیل شذود
(کشاورز .)141-142 :1391،بسیاری از رهبران ماهبی بلذوچ در خذارج از کشذور در کشذورهای
عربستان ،پاکستان و هند تحصیل کرده یا تحصیل میکنند یا خواه ناخواه از اندیشههذای حذاکمبذر
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فضای حوزههای علمی آنها متأثر میشوند .بازگشت این مولویها با توجه به اندوختههای علمی
در کشوری که تحصیل کردهاند و نیز علمای مدعو پاکستانی برای آموزش علوم دینی در بلوچستان
ایران ،مناسبترین پوشش برای فعالیت وهابیون اسذت .مسذأله وهابیذت و گسذترش آن در اسذتان
سیستان و بلوچستان به پشتوانۀ مالی عربستان سعودی و سایر کشورهای خارجی است .از دیذدگاه
وهابیت این بخش از ایران دارای شرایط مناسب برای تبلیغ و توسعۀ فرقۀ وهابیت است؛ ازجمله:
 -1وجود اهل سنّت که نسبتبه تشیع در اکثریت قاطع هستند.
 -2آزادی عمل وهابیون در پاکستان و نیز کشیدهشدن دنبالۀ قومی بلوچهای ایرانی به خارج از
کشور ،زمینۀ فعالیت و تبلیغات وهابیون را تسهیل میکند.
 -3سکونت بلوچهای حنفی ماهب در نوار مرزی کشور.
 -4فقر اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و تفاوتهای ماهبی مرکز و پیرامون در ایران.
ظهور رادیکالیسم خشن قومی و ماهبی در بلوچسذتان را مذیتذوان تحذول مهمذی در قلمذرو،
چالشها و مسائل قومی در ایران طی چند سال اخیر دانست .حملههای مکرر به نیروهای نظذامی-
امنیت ،گروگانگیری مردم و نیروهای نظامی ،حمالت انتحاری بمب به مساجد و مراسذم مذاهبی
شیعیان و حمالت انتحاری به مراکز انتظامی و مسئوالن نظامی ،نمونۀ رادیکالیسم و خشونتگرایی
قومی در بلوچستان است که نتیجۀ آن کشته و مجروحشدن دهها نفر در سالهای گاشته بذوده کذه
خشونتبارترین آنها در سال  1389اتفاق افتذادهاسذت (کشذاورز .)141 :1391 ،از طذرف دیگذر،
واشنگتن به ایجاد بلوچستان بزرگ که مناطق بلذوچنشذین پاکسذتان و ایذران و احتمذاالً بخشذی از
افغانستان را جدا خواهدکرد ،عالقه دارد؛ بههمیندلیل آمریکا از ناسیونالیسم بلوچهذا بذرای ایجذاد
آشوب و شورش در استان سیستان و بلوچستان ایران استفادهمیکند (چوسودوفسکی.)112 :1388،
 -6مهمترین فرصتهای ازدسترفتۀ ایران
 -6-1بالفعل نشدن پتانسیلهای بالقوۀ جنوبشرقی کشور
جنوبشرقی ایران واجد مزیتهای ژئوپلیتیکی مهمی برای ایران است که این کشذور را بذهعنذوان

نالمللی و سیستم جهانی در قرن  21مطرح کند .جنوبشذرقی ایذران از دیذد
وزنهای در سیستم بی 
پتانسیلهای اقتصادی دارای سه سط ملی ،منطقهای و بینالمللی است 300 .کیلومتر مذرز آبذی در
کرانههای دریای عمان و اشراف این منطقه بر یکی از مهمترین و اسذتراتژی تذرین راههذای آبذی
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جهان ،همسایگی با افغانستان و پاکستان و نزدیکی به کشورهای آسیای میانه که دسترسی به دریذا
ندارند ،ویژگی برجستهای به این منطقه بخشیدهاست .دریای عمذان بخشذی از حذوزۀ اسذتراتژی
اقیانوس هند ،یکی از پن حوزۀ استراتژی

جهذان و گذارگاهی بذااهمیذت بذهسذوی خاورمیانذه،

جنوبشرقی آسیا ،شبهقاره هند ،سراسر آسیای جنوبی و جنوبشرقی است که روزانذه میلیذونهذا
بشکه نفت و حجم کالنی از کاال و سرمایه از این راه مبادله میشود .اهمیت ویژۀ کرانههای دریای
عمان در پرتو هدفهایی چون تأمین امنیت خلذی فذارس و تنگذۀ هرمذز ،دسترسذی مسذتقیم بذه
دریاهای آزاد ،افزایش قلمرو آبی ایران در دریای عرب و اقیانوس هنذد ،رویذارویی بذیواسذطه بذا
دشمن و اثرگااری بر کرانههای جنوبی خلی فارس ،رویارویی احتمذالی بذا خطرهذای برآمذده از
شبهقاره هند آشکارتر میشود .همۀ اینها به کرانههای دریای عمذان بذهویذژه چابهذار ،جاسذ

و

خلی گواتر ،در استراتژیهای پدافندی ایران جایگذاه ویذژه مذیبخشذد (کریمذیپذور.)34 :1381،
همچنین ،کرانهها و بنادر دریای عمان مناسبترین جایی است که افغانستان و آسیای میانۀ محذاط
در خشکی ،از آن میتواند با آبهای آزاد پیوند یابد .این کرانهها چه ازلحاظ دسترسی مستقیم بذه
آبهای آزاد و چه ازلحاظ برخورداری از امنیذت بیشذتر ،مذیتوانذد پذایرای کاالهذای وارداتذی و
صادراتی بیشتری باشد و رفتهرفته از بار سنگینی که بذر دوش بنذدرهای ایرانذی در خلذی فذارس
است بکاهد .با امکانات بالقوۀ جغرافیایی مانند وجود خلذی هذا و بریذدگیهذای سذاحلی طبیعذی
پیرامون منطقه ،توسعۀ بندرها در کرانههای دریای عمان چندان دشوار نیست (حسذن پورپویذان و
همکاران)155-54 :1388،؛ اما فعالیتهای تروریستی با ایجاد رعذب و وحشذت و نذاامنی ،سذبب
فرار سرمایهها و ترس از سرمایهگااری ،رکود گردشگری ،افذزایش هزینذههذای عمرانذی بذهدلیذل
بیرغبتی شرکتها برای فعالیت در چنین مناطقی ،ترس مردم از همکاری با دولت ،مهاجرت افراد
و مسائلی از این دست شده و در فرایند توسعۀ محلی که از مقدمات مذدیریت بهینذۀ مرزهاسذت،
خلل ایجاد کردهاست (پیشگاهیفرد و میذرزادهکوهشذاهی)129 :1390 ،؛ درنتیجذه از اسذتعدادهای
بالقوهای که این منطقه دارد استفاده نشده و بالفعلکردن آنها در سایۀ کاهش تأثیرات فرقذهگرایذی
بر جنوب شرقی کشور است.
 -6-2عملینشدن قرارداد خط لولۀ صلح
خط لولۀ ایران -پاکستان -هند در سال  1994مطرح شد .براساس این طرح ،طول خذط لولذۀ گذاز
ایران به هند از مسیر خشکی  2775کیلومتر خواهد بود که  1115کیلومتر آن در خاک ایذران760 ،
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کیلومتر آن در خاک پاکستان و  900کیلومتر در خاک هند و میزان گاز انتقالی بنابر توافذق طذرفین،
در حدود  27میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود (بهروزیفر)95 :1390 ،؛ اما تاکنون این پذروژه
بهدلیل اختالفات سیاسی بین هند و پاکستان عملی نگشتهاست .در خرداد  1389ایذران و پاکسذتان
به توافق نهایی در زمینۀ صادرات گاز ایران به پاکستان رسیدند و قرار شدهاست که از سال ،2014
روزانه  21/5میلیون مترمکعب گاز به پاکستان برای مدت  25سال صادر شذود .بذهنظذر مذیرسذد
جلب مشارکت و همکاری آنها برای پیشبُرد طرح خط لوله که قرار اسذت از بلوچسذتان ایذران و
پاکستان بگارد ،بسیار کارگشا خواهد بود (قنبرلو .)247 :1390 ،در صورتی که خط لولۀ صل بذه
مرحلۀ عملیاتی برسد ،ضمن ایجاد جو اعتماد بین طرفین ،منجر بذه رفذع بحذرانهذای منطقذهای و
گرهخوردن منافع کشورها به یکدیگر میشود؛ چراکه نفت و گاز سیاست ملی مصذرفکننذدگان و
تولیدکنندگان را بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد .شاید هیچچیز به اندازۀ نفذت و گذاز در سیاسذت
جهانی و تحوالت ژئوپلیتیکی تأثیر نداشتهاست (حافظنیا .)168 :1385 ،در ایذن بذین گذاز طبیعذی
امروزه بهعنوان یکی از اسباب قدرت بهشمار میرود و کشورهای همچون روسیه توانسذتهانذد بذا
بهرهگیری درست از منابع گازی ،قدرت خود را در سط جهان افزایش دهند .ایران در صورتی که
بازارهای عمدۀ تقاضاکنندۀ گاز جهان را از آن خذود کنذد ،مذیتوانذد در آینذدهای نذهچنذدان دور،
تأثیرات مثبت آن را ببیند؛ بنابراین در صورت عملیشدن خط لوله نهتنها ایران به بازارهذای شذرق
آسیا مانند چین ،کره جنوبی و ژاپن دست خواهد یافت؛ بلکه توسعۀ اقتصادی ایران افزایش یافتذه
و امنیت ملی آن نیز بیشازپیش میشود .درواقع دستیابی به بازارهای گاز طبیعی ازطریق خط لوله،
ایران را به ی

قدرت تراز اول در جهان مبدل میکند؛ چرا که هژمونی انرژی توان و قدرت ایران

را افزایش میدهد.
مشکالت بیثباتی و فرقهگرایی در پاکستان باعث شده تا هنوز خط لولۀ صل احذداث نشذود.
بهطور کلی سه مشکل عمدۀ سیاسی بر سر راه پروژۀ خط لولۀ صل وجود دارد که عبذارتانذد از:
 -1بیثباتیهای سیاسی در بلوچستان و نگرانذی پاکسذتان از عبذور خذط لولذه از ایذن منطقذه؛ -2
منازعات هند و پاکستان و ترس از اینکذه پاکسذتان از ایذن خذط لولذه اسذتفادۀ ابذزاری بکنذد؛ -3
مخالفتها و کارشکنیهای آمریکا در اجرای این پروژه .درواقع خط لوله ( )IPIایران ،پاکسذتان و
هند تهدیدی علیه تالشهای آمریکا درجهت مهار ایران نیز بهشمار میآید (قنبرلو .)246 :1390،با
این حال ،این واقعیت که گاز 53 ،درصد از ترکیب انرژی پاکستان را تشکیل میدهد ،نبایذد مذورد
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غفلت قرار گیرد و همین امر پاکستان را مجبور میکند تا پروژۀ ( IPIخط لولذۀ صذادرات ایذران-
پاکستان -هند) را درجهت تضمین رشد اقتصادی و بهدستآوردن امنیذت انذرژی پذیگیذری کنذد
(کوهن.)209 :1396 ،
 -7نتیجه
کشور پاکستان با علت وجودی اسالم پا به نقشۀ سیاسی جهان گااشت و پس از استقالل بهعنذوان
ی

کشور اسالمی تالش کرد تا از تفکر اسالمی بهعنوان ی

عامل هویتبخش استفاده کنذد؛ امذا

در این زمینه نتوانست موفقیتی کسب کند .این کشور پس از استقالل درگیذر فرقذهگرایذی مخرّبذی
شد؛ بهطوری که امروزه به مرکز بنیادگرایی و فرقهگرایی تبدیل شدهاست که این امر پاکستان را به
یکی از پر چالشترین و بیثباتترین کشورهای جهان تبدیل کردهاسذت؛ چراکذه فرقذهگرایذی بذا
خصیصههای خود مانند تمامیتگرا بودن ،ریاضتجویی ،تعصب ،بنیادگرا بودن ،جدایی از اجتماع
کلی ،به انواع تضادهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی دامن زدهاست و با خُردکردن هویتها ،مانع
از شکلگیری ی

هویت جمعی و حس تعلق به فضای ملی خواهدشد؛ درنتیجه با برهمزدن نظذم

اجتماعی و سیاسی باعث بروز کشمکشها و خشونتها شدهاست و به این ترتیب نقش مهمی در
بیثباتیها دارد .مجموعذهای از عوامذل مختلذف در فرقذهگرایذی و تشذدید آن در پاکسذتان نقذش
داشتهاند که مهمترین آنها عبارتاند از :چگونگی شکلگیری کشور پاکستان ،بحرانهای سیاسذی،
اجتماعی ،اقتصادی ،وضعیت خا

فرهنگی -اجتماعی ،محرومیت و عدمرفاه و توسعۀ اقتصادی،

مسأله کشمیر ،حملۀ شوروی به افغانستان ،سیاستهذای کشذورهای اسذتعماری بذهویذژه آمریکذا،
حمایت کشورهای عربی حوزۀ خلی فارس بهویژه عربستان سذعودی ،پیذروزی انقذالب اسذالمی
ایران ،ضعف ملتسازی ،سیاستهای اسالمیسذازی ضذیاءالحذق ،مذدارس مذاهبی ،تنذوع وسذیع
قومی-زبانی در کنار فرهنگ طایفهای و قبیلهای ،ضعف دولت در برخورد با گذروههذای تنذدرو و
ارتش و سازمان اطالعات پاکستان .این عوامل باعثشده تا تمایالت فرقذهگرایانذه ظهذور کذرده و
چالشهای ماهبی و فرقهای در پاکستان تشدید شود .با توجه به همسایگی ایران با کشور پاکستان
و وجود مرزهای تحمیلی در بین آنها که منجر به جدایی قوم بلوچ از هم شدهاست ،فرقذهگرایذی
در پاکستان تهدیداتی را برای امنیت ملی ایران ایجاد کردهاست؛ بهطوری کذه باعذث فعالیذتهذای
تروریستی در جنوبشرقی کشور شده و از این طریق چذالشهذایی بذرای امنیذت ملذی بذهوجذود
آمدهاست .درواقذع ایذن امذر تروریسذم و قاچذاق کذاال ،منازعذات مسذلحانۀ فرقذهای ،گذروههذای
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تروریستی ،عملیات انتحاری ،بمبگااری و گروگانگیری را افزایش دادهاست .در این بذین آنچذه
که زمینه را برای فرقهگرایی و گسترش آن در جنذوبشذرقی کشذور فذراهم کذردهاسذت ،فذارغ از
دخالت کشورهای بیگانه که مهمترین نقش را در این مورد ایفا میکنند ،بحث عدمتوسذعهیذافتگی
متوازن در سط کشور است؛ بهگونهای که استان سیستان بلوچستان با توجه به پتانسیلهذای بذاال،
محرومترین استان کشور است.
 -8منابع
 -1احمدیپور ،زهرا؛ حیدری موصذلو ،طهمذورث؛ میرجاللذی ،اکبذر ،تبییین عوامیل نیاامنی در
جنوبشرق ایران ،فصلنامۀ مطالعات اجتماعی ،صص  ،13-44تهران :شمارۀ بیستم.1390 ،
 -2احمدی ،حمید؛ بیداهللخانی ،آرش ،طالبان پاکستان :علیل پییدایش ماهییت و چیالشهیای
امنیتی فصلنامۀ سیاست ،صص  ،21-37تهران :دورۀ  ،42شمارۀ  ،1بهار .1391
 -3اشرفنظری ،علی؛ پیرانی ،شذهره ،نظریۀ هویت اجتماعی و بازنمایی کینش هیویتی داعیش،
فصلنامۀ مطالعات ملی ،صص  ،77-98تهران :شمارۀ دوم.1396 ،
 -4اکبری ،حمیدرضذا ،چگونگی نقشآفرینی داعش در مناسبات سیاسی خاورمیانه ،جسذتارهای
سیاسی معاصر ،صص  ،1-26تهران :شمارۀ اول.1395 ،
 -5امیراحمد ،هوشنگ ،بحران افغانستان و سیاست منطقهای ایران اطالعات سیاسی و اقتصذادی،
صص  ،4-9تهران :شمارۀ .1380 ،133-134
 -6بازدار ،شذهناز ،بررسی و اولویتبندی عوامل واگرای اثرگذار در روابط ایران و کشیورهای
اسالمی پیرامونی فصلنامۀ پژوهشهای سیاسی جهان اسالم ،صص  ،151-177تهران :شذمارۀ
دوم.1395 ،
 -7بهروزیفر ،مرتضی ،بررسی امکان حذف ایران از خط لولۀ ناباکو ،فصلنامۀ مطالعات اقتصذاد
انرژی ،صص  ،75-96تهران :سال هشتم ،شمارۀ .1390 ،28
 -8پیشگاهیفرد ،زهرا؛ میراحمدی ،فاطمه سادات؛ غالمی ،بهذادر ،واکیاوی ریشیههیا و عوامیل
تشدیدکنندۀ منازعات فرقیهای در پاکسیتان دانشذگاه تهذران ،معاونذت پژوهشذی دانشذکدۀ
جغرافیا.1391 ،
 -9پیشگاهیفرد ،زهرا؛ میرزاده کوهشاهی ،مهذدی ،تبیین موانع مدیریت بهینۀ مرزهای جمهیوری
اسالمی ایران و پاکستان ،فصلنامۀ راهبرد دفاعی ،صص  ،107-141تهران :سال نهذم ،زمسذتان
.1390
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 -10چوسودوفسکی ،میشذل ،پاکستان و نبرد جهانی علیه تروریسیم ،ترجمذۀ چشذمانذداز ایذران،
صص  ،120-127تهران :اردیبهشت و خرداد .1388
 -11حافظنیا ،محمدرضا؛ کاویانی ،مذراد ،نقش هویت قومی در همبستگی ملی (مطالعیۀ میوردی:
قوم بلوچ) ،مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان ،صص  ،15-46اصفهان :جلد  ،20شمارۀ ی .1385 ،
 -12حافظنیا ،محمدرضا ،وضعیت ژئوپلیتیکی پنجاب در پاکستان ،تهران ،نشرالمهدی.1379 ،
 -13حسن پور پویان ،رضا؛ صابر ،فرزام؛ پارسایی ،اسماعیل ،ظرفیتهای مکیانی توسیعۀ منطقیۀ
آزاد چابهار :فرصتها تنگناها و راهکارها؛ اطالعات سیاسذی-اقتصذادی ،صذص ،150-165
تهران :شمارۀ.1388 ،273
 -14دانشور ،اسماعیل ،وهابیت و ناامنی در پاکستان ،پیام انقالب ،صص  ،46-49تهران :شذمارۀ ،5
.1390
 -15دهشیار ،حسین ،ستونهای دوگانۀ بیثباتی در پاکستان ،اطالعات سیاسی -اقتصذادی ،صذص
 ،4-13تهران :شمارۀ .1386 ،239-240
 -16دهقان ،یداهلل و همکاران ،تأثیر شکافهای اجتماعی بر شکلگیری و رشد افیراطگراییی در
سوریه فصلنامۀ پژوهشهای راهبردی سیاست ،صص  ،111-136تهران :شمارۀ .1396 ،20
 -17ذوالفقاری ،مهدی؛ عمرانی ،ابوذر ،تأثیر ظهور داعش بر امنیت ملی جمهوری اسالمی اییران
فصلنامۀ پژوهشهای سیاسی جهان اسالم ،صص  ،169-195تهران :شمارۀ دوم.1396 ،
 -18رشید ،احمد ،طالبان اسالم نفت و بازی بزرگ جدید ترجمۀ اسداهلل شفایی و صادق باقری،
تهران :انتشارات دانش هستی.1379 ،
 -19ستوده ،علیاصغر؛ خزایی ،جعفر ،آسیبشناسی رشد جرییانهیای تکفییری در خاورمیانیه
فصلنامۀ علمی تخصصی حبلالمتین ،صص  ،5-24تهران :سال سوم ،شمارۀ نهم.1393 ،
 -20شفیعی ،نوذر؛ قلیچخان ،غالمرضا ،تبییین تیأثیر رادیکالیسیم اسیالمی بیر روابیط اییران و
پاکستان فصلنامۀ مطالعات راهبردی جهذان اسذالم ،صذص  ،127-158تهذران :سذال یذازدهم،
شمارۀ  ،42تابستان .1389
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