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 چکیده)١               

 را ھادولت حاكمیت و موجودیت سطحي گسترده در و یافتھسازمان بصورت كھ ھایيپدیده عنوان بھ دولت ھايحفره
 چالش كشاننده بھ عوامل عنوان بھ دولت ھايهحفر شناسایي ،دلیل ھمین بھ .كشندمي چالش بھ جغرافیایي فضاي در

پاسخ بھ این سوال فرضیھ این پژوھش در پی. باشدمي برخوردار زیادي بسیار اھمیت از ھادولت امنیت و حاكمیت
ھای دولتی ای بین حفرهبا چھ مشکالتی مواجھھ است؟ چھ رابطھ) حکومت(پاکستان از ناحیھ حفرھای دولتاست کھ 

پذیری مسائل رسد رابطھ مستقیمی بین تأثیردر ایران وجود دارد؟ بھ نظر می) ھابلوچ(ھای قومیپاکستان با چالش
آی، .اس.قدرت غیر متعارف ارتش و آی. جود داردھای دولتی در پاکستان وھا در ایران و حفرھا و چالشقومی بلوچ

توسعة انسانی  وضعیت بد اقتصادی،، اعمال قدرت بھ احزاب خاص ،نفوذ گروھای متعدد اسالمی عمدتأ رادیکال
ھای مشکالت ناشی از مواد مخدر و ناتوانی این کشور در بھ حداقل رسانی خسارات ناشی از بارانو  ضعیف

با توجھ بھ ھمجواری استان سیستان و بلوچستان  این وضعیت. اندترین حفرھای دولتی پاکستانموسمی، در ردیف مھم
واگرایانھ قوم بلوچ در  ای از تحوالتعرصة کنش پاره ،این استان) داخلی و بیرونی(ھای  واگراییو با وجود پتانسیل

ھای مرزی، قاچاق مواد خواھی قومی، تنشھویت : ھایی نظیرلذا شکاف. رابطھ با ایران را بھ وجود آورده است
دارای ؛ ھای سازمان یافتھ در قالب گروھای معاند و معارض با نظام ایرانمخدر و کاال، تروریسم و انواع خشونت

  .اندھای ساختاری کشور پاکستانرابطھ مستقیمی با چالش
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 مقدمھ ) ٢

�ت ��ین سیاس��یدر تبی��ھ منطق��ور برنام��ھ منظ��ر ب��ت ھ��نجیده، الزم اس��ق و س�ریزی دقی
�ت��د فرص��ا بتوان��د ت��تھ باش��ود داش��ایگان خ��افی از ھمس��ناخت ک��وری ش��ایی و کش�ھا را شناس

�ع ��دھا را دف��ی تھدی��دو خنث��ر چالش .کن��د ب��ھ بتوان��ن ک��رای ای��ران ب��المی ای��وری اس��ا و جمھ�ھ
�الش و رقابت��ھ، و چ��ونی غلب��ای پیرام��اری تنگناھ��ھ ھمک��ولیتیکی را ب��ازگار ژئوپ��ای ناس�ھ

شناخت ھتبدیل کند، در و سایھ و  لھ نخست نیازمند مطالعھ دقیق ژئوپولیتیک کشورھای ھم
ستان و بلوچستمجاورت استان بحران. آنھا است حرانخیز سی با کشور ب ستانان  ، زدة  پاک

سائل  تأثر از م عام م طور  بھ  مرزی  ستان  ین ا حوالت ا سیاری از ت کھ ب ست  شده ا باعث 
ستان و در ، از این حیث. داخلی پاکستان باشد ناحیة بلوچستان بھ عنوان بخشی از استان سی

�ز،��ھ مرک��بت ب��ایی نسس��لھ جغرافی��ذھبی، فاص��ایز م��طة تم��ھ واس��تان ب��ھ بلوچس��ر و  مقایس�فق
یت ملّی، ساختار طایفھھای محرومیت اقتصادی با سایر فضای ای، تنگناھای طبیعی و فعال

�اد��تی بنی��ای تروریس��تان و  گرا،گروھ��ران زدة  افغانس��ر و بح��ور فقی��ا دو کش��ایگی ب�ھمس
�لی ��ذرگاه اص��رفتن در گ��رار گ��ع آن ق��ھ تب��ان و ب��اک در جھ��انون تری��وان ک��ھ عن��تان ب�پاکس

یران، و ھمچنین پیوستگی سرزمینی بلوچ د مخدرمواو ترانزیت عبور  ھا میان سھ کشور ا
ستافغانستان و پاکستان و کنش لی ا یی م ساعد واگرا ھا؛ م ست . ھای گسترده میان آن ھم ا م

�ر��ة اخی��ک دھ��ی ی��م ط��ت ک��دانیم، دس��ھ ب��ی از ک��ع  از برخ��ھ تب��تان، ب��تان و بلوچس�، سیس
پذیری از تحوالت فکری و سیاسی در شبھ أثیرھای فرھنگی و جغرافیایی بھ ھمراه تشناسھ

ستان  ستان و پاک حران زده افغان یانی(قاره ھند و دو کشور ب گران، کاو ؛ )3: 1394راد و دی
یران در  بھ تعبیری. واگرایانھ بوده است ای از تحوالتعرصة کنش پاره شرقی ا مرزھای 

تنش پاکستان و  ثبات،ھمسایگی کشور و دولت ھای ضعیف و بی چار  مواره د ستان ھ افغان
 .و بحران بوده و ھست

در (تحوالت بھ وقوع پیوستھ در پاکستان، طی این شش دھھ از استقالل این کشور
ال امنیّتی را تجربھ ارد کھ پاکستان ھیچگاه شرایط ایده نشان از این حیقیقت د.) م1947
و گروھای فراوان تعدد گروھای قومی، ( سازی ناقصملت -فرایند دولت. است نکرده

از ھند منفک  1947کھ در ( ، ماھیت استعماری سرزمین پاکستان)مذھبی و بعضاً رادیکال
با افغانستان، ) مخصوصاً عدم توافق در مورد قوم پشتون( ، مشکالت حل نشده مرزی)شد

) ھر دو بلوچستان( مرزھای بحرانی با ایران) بر سر جامو و کشمیر(دشمنی دیرینھ با ھند

ای پاکستان ھای منطقھھای دولتی و چالشخواستھ بخش از حفرهاند کھ ناه، عواملیو غیر
گذاری ھدف این پژوھش واکاوی و تببین حفرھای داخلی پاکستان و تأثیر. دھندرا شکل می

از این منظر باید گفت؛ پاکستان . در ایران است) بلوچ ھا(این حفرھا بر مسائل قومی
ھای متعدد داخلی مواجھھ است کھ در اینجا از بیرونی با چالشھای متعدد ھمانند چالش
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نویسنده معتقد است با توجھ بھ . شودآنھا بھ عنوان حفرھای حکومتی کشور پاکستان یاد می
ھمجواری استان سیستان بلوچستان با کشور پاکستان، در سایھ مشترکات قومی و مذھبی 

ایدئولوژیکی و مذھبی،  مسائل: در ایران، ھمانند ھابا این کشور، متعاقباً مسائل قومی بلوچ
در کشور (ھا از ھمتایانشان در ورای مرزھای قومیپذیری بلوچبیگانگی ملّی، تأثیر

؛ با )ھاقاچاق کاال و مواد مخدر، ترور و انواع خشونت(، مسائل عدیدة مرزی)پاکستان
ری با تحوالت ساحتاری دا، دارای نسبت معنی)ایران(ھای واگرایی داخلیوجود زمینھ
	. اندکشور پاکستان

 

 مفاھیم نظری) ٣

بخشی زمین و مردم، کنار ھم آوردن ھدف اساسی ھر دولت در مقام مرجع سازمان
ھای مختلف سرزمین و افراد مناطق مختلف گستره دولت تحت نظام سازماندھی شده بخش

کامل روابط سیاسی داخلی، در ھمھ این موارد تالش برای کنترل و انحصار . واحد است
در   .(Dikshit, 1990: 120 )باشدتر ایجاد و حفظ قانون و نظم مییا بھ عبارت ساده

تا سیاست را بھ صورت  -مستقیماً با حاکمیت پیوند دارد» قلمرو «سراسر جھان مدرن ما 
 یک روند اجتماعی، بر اساس حکومت محور شکل دھد؛ تا حدی کھ آن دستھ از منازعات

ً تصور میکھ حکومت را در بر نمی ً و ھمان طور کھ عموما بھ عنوان  -شودگیرند، غالبا
 از بخواھند ھادولت از اگر لذا .(Giddens, 1985: 151)سیاست خارجی تلقی شود

 صرف خود آزادي از بخواھند آن مردم از كھ است این د مثلنبردار دست خود حاكمیت
  .(Taylor, 1993: 155)كنند نظر

شود و از دیگر سو، قدرت حکومت از پیوند سرزمینی میان حکومت و ملت ناشی می
ای بر مبنای مکان دارند ھا در سرزمین خود مختار و میھن ملّی، جامعھھا و ملتحکومت

کھ  تفوق رویھ سیاسی. « بپیوندند سازد تا بھ عنوان حکومت ملی بھ ھمکھ آن را قادر می
شود، نتیجھ این ارتباط مکانی میان سرزمین خواھی حاصل میدر جھان بھ واسطھ قلمرو

 این آشكار جغرافیایي پیامدھاي از .(Taylor, Ibid: 154)»خود مختار و میھن ملی است
 ھابرخي فعالیت كھ معنا این بھ است؛ فضایي تعامل تشخیص قابل الگوي یك بروز ،مفھوم
محدوده  آن بھ دیگران ورود از و ندشومي انجام انحصاري طور بھ معین ايمنطقھ در

 اندنتوانستھ ھرگز طول تاریخ در ھادولت کھ رسدمی نظر بھ چنیناما  .شودمي جلوگیري
 .حاکمیت کنند اعمال کامال طور بھ خود قلمروی و سرزمین بر

 کھ چنانآن ھیچگاه ھادولت، )1996(و ویلیامز) 1999(، کراسنر)2005(بھ عقیده اگنیو 
گاالھر و (ندارند کنترل خود سرزمین و امور بر است نظر مد آرمانی حاکمیت در

ھای اقتصادی، نابرابری در فرصت: می توان گفت دالیلی نظیر ).48: 1390دیگران، 
اند کھ باعث شده تاریخ و غیره از عمده دالیلی، خواھیطبیعت، فرھنگ، زبان، ھویت

ھای مکانی وقتی این تفاوت. خود عاجز بمانندھا بر حاکمیت انحصار بر قلمروی دولت
ھا آگاھی یابند و یافتھ نسبت بھ این تفاوتھای کمتر توسعھھای مکانعمیق باشد و انسان

ھایی را برای ھا در حداقل ببینند، تنشسھم خود را در مشارکت ملی بھ علت ھمین تفاوت
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ً انسانھا در سطح ملزمانی کھ این تنش .کنندحکومت ایجاد می -ی توسعھ نیابند و صرفا
گرایی در مقابل ھایی خاص را تحت تأثیر قرار دھد، احساس منطقھھای ساکن در مکان

ای در یک قلمرو مشخص در ھای منطقھدر اینجاست کھ تنش. شودگرایی تقویت میملی
ھمین امر . گرددھای مشترک مردم آن منطقھ مطرح میداخل فضای ملّی با درخواست

یک دولت بھ چالش کشیده شود و نظارت » قلمرو مؤثر ملی«شود کھ مفھوم می سبب
و » منطقة ھستھ«ادامة چنین روندی است کھ مفاھیم . دولت بر منطقة واگرا کاھش یابد

ھای متعددی از کند و گونھرا در درون فضای یک کشور ظاھر می» ایمنطقة حاشیھ«
آمورد را پدید می..) فرھنگی، سیاسی واقتصادی، اجتماعی، (ھای دولتیحفره

 ).140: 1388فرد و رضائی، پیشگاھی(

ای یا در گستره» آورمناطق مالل«کھ بھ صورت » ھای دولتحفره«افزایش  با
تواند اقتدار دولت را تا حدی می ةاند، دامندرآمده» خیزنقاطی جرم«متفاوت بھ صورت 

محور ـ «شود و کارامدی » کارآمد دولت نواحی«کاھش دھد کھ سبب روند کوچک شدن 
دگرگون  -شدرا کھ در آن سلسلھ مراتب حاکمیت از مرکز بھ پیرامون مشاھده می» حاشیھ

ای معکوس قرار دھد بھ طوری کھ ظرفیت ناحیة محور برای ساختھ و آن را در رابطھ
و  کسب منفعت بھ حداقل رسیده و در مقابل ظرفیت حاشیھ از طریق فشارھای مخفی

» منابع برای تھدید امنیت ملی«ھا و تھدیدھا بھ حدی افزایش یابد کھ زنی آشکار، چانھ
  ).3: 1385فرد، پیشگاھی(شود

 اند؛سھ دستھ -جغرافیایی، حفرھای دولتیدر یک دستھ بندی، از نظر قلمروی  

 ابعاد ملي در سطح در كھ ھستند ھایيحفره از آن دستھ منظور: ملّي ھايحفره -١

 در كھ یا تھدیداتي ھاتالش تمامي مانند كشندمي چالش بھ را ھادولت حاكمیت مختلف
 العملعكس را وادار بھ ھادولت و داده رخ الملليبین شده شناختھ مرزھاي چارچوب

 بھ ملي قلمرو در را وحاكمیت سرزمیني ملي امنیت و منافع كھ عواملي مھمترین.	نمایندمي

 سیاسي ھايگروه اجتماعي؛ ھايآشوب و عمومي نارضایتي: از عبارتند كشند،مي چالش
 وحدت و عدم انسجام نژادي؛ مذھبي، قومي، استقالل طلبانھ ھايجنبش و محارب؛ معاند
 ھیأت بھ مردم عدم اعتماد كشور؛ اداري نظام ناتواني و مدیریت ضعف و سیاسي رھبري
 ).141: 1388فرد و رضائی، پیشگاھی( ...اجتماعی و  و سیاسي ثبات فقدان حاكمھ،

 با در ارتباط و منطقھ سطح در كھ ھایيفعالیت از دستھ آن :ایھای منطقھحفره -٢

 كھ گردند،امنیتي مي ھايچالش و بحراني ایجاد وضعیت باعث و افتاده اتفاق ھمسایگان
 و برخورد) صھیونیزمبا  اسالم مانند(ایدئولوژیک تضادھاي : از عبارتند آنھا ترینعمده
 و نظامي قدرت برتري ھاي مشترك،آب آلودگي یا آب تقسیم سر بر اختالف منافع، تضاد
 غیرقابل كنترل، جمعي ھايمھاجرت ھدف، سیل كشور تكنولوژیكي و اقتصادي قدرت یا

: ھمان(...و الملليبین تروریستي ھايگروه و چیانجھاني، قاچاق و ايمنطقھ ھايبحران
142( 
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 مرزھاي یك از فراتر آنھا عمل میدان كھ ھایيحفره :المللیحفرھای بین -٣
ً  و بوده ايویژه یا منطقھ كشورخاص  حفرھھاي مھمترین. شناسندمرز نمي اصطالحا

 مشكالت و مسائل ایدز، انتشار بیماري مخدر، مواد توزیع مراكز :از عبارتند الملليبین
 انھدام اسیدي،	ھايباران زمین، گرم شدن كره ازن، الیھ پاره شدن مانند( زیست محیطی

 )142: ھمان)(...و ھاجنگل

 

 ھای پژوھشیافتھ) ۴

 ترین حفرھای ساختاری کشور  پاکستانعمده) ١-۴

  ارتش رقیبسیطرة بی)١-١-۴

ستقويبزرگترین،   ین کشور ا . ترین و تأثیرگذارترین نھاد قدرت در پاکستان، ارتش ا

مور ظاھراً  لت در ا حق دخا ستان  سی پاک قانون اسا نیروھاي مسلح و از جملھ ارتش طبق 
�ھ��ھ گون��تان ب��اعی پاکس��ی  اجتم��ام سیاس��ا نظ��د؛ ام��ی را ندارن��اد سیاس��ھ اعتق��ھ ب��ت ک�اي اس

رود ترین نھاد سیاسی آن کشور بھ شمار میگران سیاسی، ارتش کلیديکارشناسان و تحلیل
 . )93: 1378امامی، (

عاده بھ طور    فوق ال یاي  براي ارتش مزا ستان،  سی پاک قانون اسا لی  ظر ک اي را در ن
طی . بخشدگرفتھ است کھ بھ بسیاري از اقدامات غیر قانونی ارتش وجھھ قانونی می ارتش 

ھ براي تحت  ةچند د فی  ھاي مختل لت و از روش  ستان دخا مواره در سیاست پاک شتھ ھ گذ
 .اند، استفاده کرده است کنترل داشتن دولت ھایی کھ روي کار آمده

 

 

 سیاسی قدرتمند احزاب وجوه)٢-١-۴

�ی ��مار م��ھ ش��تان ب��درت در پاکس��م ق��اي مھ��انون ھ��ی از ک��زاب سیاس��داح��ھ . رون��ر چ�اگ
ین کشور را در )حزب  20حدوداً (پاکستان داراي احزاب متعددي است  ، اما نظام حزبی ا

بھ ھاي بینطبقھ بندي ظام دو حزبی  صلی . شمار آوردالمللی باید نوعی ن قع محور ا در وا
ست »مردم«و » مسلم لیگ «احزاب حول دو حزب  قدرتمند  شده ا سلم « حزب. متمرکز  م

�گ��کل در، »لی��اختن متش��لمانان س��بھ  مس��ارهش��د ق��تان و ھن��اد و پاکس��رزمین ایج��ھ س� جداگان
سی معادالت در را ایبرجستھ نقش ھمچنان و نمود ایفا را موثری نقش مسلمانان برای  سیا
ماعی و ین در اجت فا کشور ا ندمی ای مردم«  .)(136	1963:	Ahmad, ک بھ »حزب  یز  ، ن

ستنوبھ خود دارای نقش مردم. «آفرینی و تأثیر زیادی در جامعھ متکثر پاکستان ا » حزب 

بة را ژنرال ضیاء حزب جن ین  مذھب در ا ماء و  نی عل الحق تأسیس نموده است، نقش آفری
�ت��ھ آن داده اس��ی ب�� . خاص��ذاري  یھبقی��درت تأثیرگ��عیف و ق��اعی ض��اه اجتم��ا پایگ��زاب ب�اح

 .شونداندك در حاشیھ این دو حزب اصلی مطرح می

 

 گراھا و گروھای اسالمسازماننقش و جایگاه ) ٣-١-۴
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�ازمان ��ھ س��اھی ب��ا نگ��المب��ای اس��ا و گروھ��اعی ھ��ی و اجتم��حنھ سیاس��را در درون ص�گ

ستدو دستھ گروه اسالمی قابل پاکستان،  می. تمایز ا کھ  ستھ اول  حزاب و د ھا را ا توان آن
یک  گروھای مذھبی رسمی نامید، اینھا معتقد بھ اصالح از طریق ساز و کارھای دموکرات

شیوهو قانونی بوده و اھداف و آرمان بھ  خود را  بال ھای مورد نظر  یز دن سالمت آم ھای م
�د��ی آورن��ونت روی م��ھ خش��ر ب��رده و کمت��ای. ک��زاب و گروھ��ی از اح��تھ م��ن دس��ھ ای��وان ب�ت

یھ«و » جمعیت اھل حدیث« ،»جمعیت علماء اسالمی«، »جماعت اسالمی« » تحریک جعفر

	. )abas,2010 : 35(پاکستان اشاره کرد 

رو بر خالف نیروھای جو ھستند؛ این گروھای تند دستھ دوم گروھای افراط و ستیزه 
�ام ���ارکت در نظ���انونی و مش���ازوکارھای ق���می، س���ذھبی رس���داف م���رای اھ���ی را ب��سیاس

می مانایدئولوژیک خود مناسب ن بھ آر برای رسیدن  ھا راه،  ند و تن خود را جھاد  دان ھای 
گرای گروھای بعضی از این گروھا در واقع شاخھ نظامی و خشونت. دانندخشونت بار می

بھ . باشدمذھبی رسمی پاکستان می –سیاسی ھا  ین گرو مذھبی ا سی و  بر اساس اھداف سیا
 :ال زیرانداشک

 گروھایی کھ بھ صورت سنتی بر کشمیر تسلط دارند -الف

�ال ���میردر س���اد در کش���ای اول جھ���یش از ) .م1998- 1990(ھ���حنھ 150ب���روه در ص��گ
شدند ند  . حاضر  شکیل داد تری ت شدند و گروھای بزرگ حد  ھم مت با  ھا  ین گرو برخی از ا

)Jamal,	 2010	 �ارت .)8:��د عب��ان جدی��ن جری��ده ای��زاب  عم��ال اح��ن ح��ا ای��د ازب��ھ «:ان�حرك
�دین��ھ«، ٣»المجاھ��كر طیب��د«، ٤»لش��یش محم��در«و  ٥»ج��دین الب��د ٦»مجاھ��ى . ان��ق برخ�طب

�الم��روه اس��ا، دو گ��ھ«گراى آمارھ��كر طیب��دین«و  »لش��ھ المجاھ��یش از »حرك��زى ب� 180، چی
  .در داخل پاكستان قرار داردتا از این مدارس  26مدرسھ در اختیار دارند كھ بیش از 

 اندای گروھایی کھ بھ صورت سنتی فرقھ -ب

 ؛باشدمی ٨»لشکر جنگھوی «و  ٧»سپاه صحابھ« ؛این دستھ شامل گروھای ضد شیعی 

�حابھ« ��پاه ص��ر  »س��وی 4در ھ��ی از ق��وان یک��ھ عن��رده و ب��وخ ک��تان رس��ت پاکس��رین ایال�ت
ین . شودھای افراطی پاکستان شناختھ میگروه سیسا بھ تأ شعبھ   500گروه موفق  تر و  دف

ستان  100ی پنجاب گردیده است و حدود ناحیھ 34در تمام  ستخدامی در پاک کارگر ا ھزار 
																																																													

3 .Harkat ul-Mujahedeen (HUM) 
4 .Lashkar-e-Toiba (LT) 
5 .Jaushe - Mohamad (J M) 
6 .Mojahdin -e- Badr(MB) 

نام داشــت و یکــی از  »بھانجمن سپاه صحا«این گروه در بدو امر  .٧
مســتمر، فرقھ ھای سنی مذھب پاکستان است کھ ادعا می شود بــھ طــور 

درگیری ھای خشونت بار علیھ جامعھ ی شیعی پاکســتان را در اولویــت 
سپاه صحابھ یکی از پنج گروھی اســت کــھ در  .کار خود قرارداده است

 .، بھ وسیلھ ی پرویز مشّرف منحل اعالم شد م٢٠٠٢سال ژانویھ ١٢
ی رھبران ســپاه برخی نیز مدعی ھستند کھ لشکر جنگھوی، بھ وسیلھ .٨

بھ عنوان یک شاخھ ی نظامی فعال و جدا از جناح ھای سیاســی صحابھ، 
تأسیس شد تا بھ پیشبرد اھداف سیاسی سپاه صحابھ از طریق ادامــھ ی 

 (Jamal, 2012: 5-7).اقدامات خشونت بار فرقھ ای، کمک نماید
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�حابھ«. دارد��پاه ص��ین  »س��ده  17ھمچن��ارات متح��ون، ام��ارجی ھمچ��ورھای خ��عبھ در کش�ش
ست موده ا یر ن ستان دا نادا و انگل بنگالدش، کا ستان،  بی، عرب 	:2008	Kamran,(عر 9(. 

می»سپاه صحابھ« سلمان ن شیعیان را م شیعی ،  قالب  بـال ان شی در ق بھ عنوان واکن ند و  دا
	.ایران تأسیس شده است

سال  »لشکر جنگھوی«کنند کھ برخی نقل می  سیلھ. م1996در  ی اعضای ارشد بھ و
صحابھ«سابق  ند »سپاه  قد بود کھ معت سانی  صحابھ«، ک شیعی  »سپاه  ضّد  یھ  از آرمان اول

: اھداف خود را بدین شرح اعالم داشتھ »لشکر جنگھوی». خود دور شده، تأسیس شده است
مذھّ ایجاد پاکستان سنّ  سلمانی ھای خشونتب؛ از طریق روشی  عالم نام ترویج و ا یز،  آم

ندوه شیعّ  سیحیان و ھ یان، م بھ خصوص یھود یان  گر اد یروان دی شتن پ یان بردا یان و از م
)South	Asian	Terrorism	Portal,	2013(. 

 گروھای شبھ نظامی ضد دولتی  -ج

�ود  ��ی خ��داف سیاس��ب اھ��ھ در تعقی��ت ک��تان اس��بخش بلوچس��ش آزادی��ا ارت��رین آنھ�مھمت
 . )Fair, 2004: 291(دھند دولت را ھدف خشونت قرار می

 
 )2013-1997(جھنگوی گروه تروریستی اقدامات مھمترین  -1شماره جدول

 تلفات جھنگوی گروه تروریستی ھای فعالیت مھمترین

 . آمریکایی کارگر 4 رساندن قتل بھ کراچی بندر نفتی تأسیسات در آمریکایی کارگران بھ حملھ  -1997

 وقت فرمانده مشرف، پرویز و وزیر نخست شزیف نواز ترور بھ اقدام -1999
 .پاکستان ارتش

 ترور اقدام ماندن ناکام

 . نفر 45 شدن زخمی و کشتھ  اسالم پروتستان کلیسای در گذاری بمب -2002

 در پاکستان مذھب شیعی وزیر نخست بوتو، نظیربی ترور در اتھام -2007 
 .راولپندی شھر

 از پس دقیقھ چند ظرف دیگر شھروند 15 قتل
 ترو

 شیعیانی حامل موستونگ شھر نزدیکی در اتوبوس دزدیدن - 2011 سپتامپر
 .بودند ایران عازم زیارت برای کھ

 اتوبوس سرنشینان از نفر 26 کشتن

 عاشورا عزادار شیعیانی از تن 59 شدن کشتھ  کابل در ابوفاضل بقعھ انفجار در داشتن دست -2011 دسامبر

 20 حداقل شدن زخمی و13 شدن کشتھ مشھد از بازگشت شیعھ،  زائرین بھ حملھ -2012ژوئن 

 جای بر زخمی 260 از بیش و کشتھ 130 کویتھ شھر شیعھ مناطق در گذاریبمب -2013ژانویھ
 گذاشت

 زخمی 200 و کشتھ 80 کویتھ شھر ھزاره نشین شیعھ مناطق در گذاری بمب  -2013فوریھ

 186: 1394محمدی و احمدی، : منبع
 

 ییادگرایبنچالشی بھ نام )۴-١-۴

حق اءیض یساز یاسالم« برنامھ در دیبا را پاکستان در ییگراادیبن شھیر   جستجو »ال

یوب ژنرال« یعني؛ خود، نظامي حاكمِ  اسالف برخالف ضیاء. کرد  1974- 1907( »خان ا
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�رال« و) م��ي ژن��ان یحی��ھ)م1980- 1917(»خ��ت ک��اي سیاس��كوالر ھ��یش در س��ھ پ��ھ و گرفت� ب

صمیم بودند،  نداده را پاكستان سیاست در فعالیت اجازه چندان مذھبي نیروھاي  تا گرفت ت
�راي را راه���ن ورود ب���ا ای���ھ نیروھ���حنھ ب���ايص���ف ھ���ي، مختل���ادي، سیاس���ي اقتص�� و فرھنگ

 تاریخ در بار اولین براي و شد نامیده »یساز اسالم« ضیاء، سیاست این. كند باز اجتماعي
سي محیط یك در سازياسالمي سیاست اجراي با  احزاب پاكستان، مي عمل مطلوب سیا
لھ یبرا اءیض ژنرال. كردند فوذ با مقاب حزاب ن سیس ا خالف یھاانیجر و یا ن و م  نیھمچ
ل یانھیادگرایبن یھا انیجر از تیحما بھ شد حاضر خود حکومت تیمشروع شیافزا  یمح

سر در را یمتعدد یمذھب مدارس ھایسعود یھمکار با منظور نیبد. بپردازد ستان سرا  پاک

س در را ادگرایبن یھاانیجر دست و کرد ریدا مور از یاریب سیس ا ستان یا شت پاک . بازگذا
ماد شھروندان از اريیبس براي چون شد موفق الحق اءیض کودتاي نیبنابر ستان کی ن  پاک
 .)9-10	2009:	Arshi,(بود ادگرایبن

 

 وضعیت بد اقتصادی)۵-١-۴

 حال در جھان در را اقتصادھا ترینموفق از یکی پاکستان. م1960یدھھ اواسط در

 جنوب در را صادرات رشد نرخ باالترین کشور این از آن زمان بھ بعد .بود دارا توسعھ
 ھایدگرگونی و کشور، این اقتصادی مھم ھایبخش از برخی رشد وجود با داشت، آسیا

 و اقتصادی نادرست ھایسیاست اعمال سیاسی، ثباتیبی واسطھ پاکستان بھ آن، اقتصادی
 رشد متوسط بھ نسبت را قبولی قابل روند آن اقتصادی رشد ھند، با مداوم درگیری
 )42: 1394محمدی و احمدی، (. کردن دنبال جھان اقتصادی

 از کدام ھر سھم پاکستان، اقتصاد وضعیت برآورد در جدید امارھای اساس بر
 بھ. م2010 سال در داخلی ناخالص تولید صنعتی در  و کشاورزي خدماتی، ھایبخش

این مقدار در سال  .)1	2010:	Yearbook,	Minerals( بود % 22 و % 25 ،% 53 ترتیب
کھ تغیر محسوسی درآن دیده  ؛گزارش شده است % 21و  % 26، % 53بھ میزان . م2011
سنگ گچ، سنگ فسفات، . م2012ترین تولیدات معدنی پاکستان در سال عمده. شودنمی

  .)3	2012:	Yearbook,	Minerals(مگنزیت، نمک دریایی بوده است 

 است بوده دالر میلیارد 374 میالدی 2004 سال در پاکستان داخلی ناخالص تولید حجم

 براساس ھا پاکستانی یسرانھ درآمد کشور، این میلیونی 180 حدود جمعیت بھ باتوجھ کھ
  .)5: 1384 صدری،( است دالر 2200 تنھا خرید قدرت شاخص

ھا، موجب افزایش نرخ سرمایھ گذاری زیرساخت بھبود  و  سازی خصوصی 
، بھ دو برابر یعنی بھ رقم 2004میلیارد  دالر در سال  1/1خارجی شده است و آن را از 

بر اساس گزارش بانک جھانی، رشد تولید . رسانیده است 2005میلیارد دالر در سال  4/2
میلیارد دالر بوده  7/110یعنی  % 8/7معادل 2005پاکستان درسال ) GDP(خالص داخلی نا

 2/5خالص داخلی بر مبنای درآمد سرانھ در ھمین سال معادلبھ عالوه رشد تولید نا. است
  .)1391/ 5/ 29(توحیدی، ( بوده است %
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میلیارد دالر؛  47504میالدی تولید ناخالص داخلي پاكستان بالغ بر 2007در سال  
/ 7میلیارد دالر؛ و حجم واردات این کشور  258دالر؛ حجم صادرات  2294درآمد سرانھ، 

میلیارد روپیھ  6700ھای پاکستان در ھمین سال میزان بدھی .میلیارد دالر بوده است 294
میلیارد روپیھ افزایش پیدا کرده است  14800میالدی بھ  2009بوده کھ این میزان تا سال 

درصد    5/4حدود . م2011رشد اقتصادي پاكستان در سال  .)11/5/1392 ،فارس نیوز(
 . كاھش یافت % 5/2بھ . م2012بوده است، ولی این رشد در سال

 

	)2009 – 2012(شاخص ھای اقتصادی پاکستان  -2جدول شماره

Sources:	TWB;	EDI;	IMF;	WEO;	SIPRI	&	MED,	2013	
 

حاکی از . م2012ھا در آخرین بررسی وضعیت اقتصادی پاکستان، در سال گزارش
مالي براي پرداخت حقوق كارمندان دولتي این است کھ دولت پاكستان با كمبود شدید منابع 

بخش كشاورزي بھ عنوان دومین  .)2	2012:	Yearbook,	Minerals(روبرو شده است
دھد در شرایط اشتغال در اقتصاد پاكستان را تشكیل مي % 43بخش فعال در پاکستان كھ 

سال گذشتھ نرخ  5دھد طی نشان می آمارھای ارائھ .كنوني با بحران جدي روبرو است
	Fact	World	CIA( درصد بوده است 9/6رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با 

Book,	2015 (. 

 ٩شاخص چند بعدی فقر -

میالدی، در  2007ھای شاخص چند بعدی فقر پاکستان مربوط بھ سال بر اساس داده
درصد  11؛ عالوه بر این برنددرصد مردم از محرومیت چند بعدی رنج می 4/49پاکستان 

																																																													
9 .Multidimensional Poverty Index 

 سال
ھای اقتصادیشاخص 	

2009 2010 2011	2012 

0/161819	(GDP	)تولید نا خالص داخلی   5/176477  1/210741  9/231187  

6/3 رشد تولید ناخالص داحلی  5/3  0/3 	2/4  

6/13 )درصد(تورم  9/13  9/11  7/9  

	-	-	-	- )درصد(بیکاری
GDP( 4/1	(سرمایھ گذاری ھای خارجی مستقیم  1/1 	6/0  4/0  

-3/3 )درصد(رشد صادرات  7/15  4/2  4/13-  

-1/15 )درصد(رشد واردات  3/4  1/0-  0/10  

-M( 4/3993$(تراز حساب ھای جاری 	0/1354-  0/2234-  2/2072-  

3/61 (GDP	)بدھی ھای عمومی  7/61  3/60  1/62  

6/56328 (M$)بدھی خارجی  2/58488  8/60181  -	
5/3478 (M$)کلیھ بدھی ھا  3/4311  6/2958  -	

-8/4 (GDP	)مازاد نقدی و یا کسری  0/5-  5/6-  7/8-  

 ( 3/9	GDP)	درآمد مالیاتی  0/10  3/9  8/9  

1/8	GDP)(	مصارف دولت  0/8  9/7  3/8  

GDP)( 2/3	ھزینھ ھای نظامی  3/3  1/3  3/0 	
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  (2	2011:	Pakistan,	HDR)	.مردم در معرض فقر چند بعدی ھستند

منتشر شده است با کمی تغیرات .  م2013و 2012ھای ھمچنین بر اساس آمارھایی کھ سال
درصد مردم پاکستان نیز  9/14 درصد مردم از محرومیت چند بعدی برخوردارند، 52

  (3	2014:	Pakistan,	HDR).	ندمعرض فقر چند بعدی ا

 

 
 فقری بعد چند شاخص لحاظ بھ ھند قاره شبھی کشورھا سھیمقا -3شماره جدول            

 در کھی تیجمع
 خط ریز آمد
دارند فقر 	

 معرض در تیجع
شدن فقر 	

 شدت
تیمحروم 	

 تیمحروم
یبعد چند 	

 چند شاخص مقدار
فقری بعد 	

ریمتق 	
 کشور
	

-	4/13 	3/48 	8/31 	154/0 انماریم	 	
6/41 	4/16 	7/52 	7/53 	283/0 	ھند	
6/49 	2/21 	4/50 	8/57 	294/0 	بنگالدش	
6/22 	11	4/53 	4/49 	264/0 	پاکستان	
6/26 	2/17 	9/43 	2/27 	119/0 	بوتان	
1/55 	6/15 	54	7/64 	350/0 	نپال	

 165: 1392 ھمکاران، و نابیسیو:  منبع

 

 ١٠انسانی توسعة وضعیت -

بھبودی درسالمت،  :مانند ١١ھای انسانییکی ایجاد قابلیتتوسعھ انسانی دو وجھ دارد، 
ھا،  دانش و مھارت، و دیگری استفاده افراد از قابلیت ھای کشف شده برای ایجاد فرصت 

 . مانند فعال بودن در عرصھ سیاسی، اجتماعی و فرھنگی است

فافعالیت سانی ای سوی رشد ان بھ  فتن   ھای انسانی نقش مھمی در خروج از رکود و ر
پاکستان در  ،)HDI(مقدار شاخص توسعھ انسانی  )62: 1390فطرس و ترکمنی، . (می کنند

�ال ��ت . م2011س��ر اس��ایین(504/0براب��انی پ��عھ انس��ا توس��ورھایی ب��روه کش��ان )گ��ھ در می�، ک
�ھ  187��ور، رتب��ت 145کش��اص داده اس��ود اختص��ھ خ��الھای . را ب��ین س��ا  1980ب�. م2011ت

ستان از  برای پاک ست 504/0بھ  395/0مقدار شاخص توسعھ انسانی  کرده ا یدا  فزایش پ . ا
 رشد داشتھ است  % 41کھ در مجموع  % 1/1این نشان می دھد کھ پاکستان ساالنھ افزایش 

.(HDR	Pakistan,	2011:	2)	

	

	
 

																																																													
10 .Human Development report 
11 .Human Capabilities 
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 )HDI(یانسان توسعھ شاخص لحاظ بھ قاره شبھی کشورھا سھیمقا  -2شماره جدول

 رتبھ
یجھان 	

 شاخص مقدار
یانسان توسھ  

(HDI) 

سرانھ در 
امد ناخالص 
	ملی

 کھی ا دوره متوسط
ی م آموزش صرف
 ساالن بزرگ(شود
)باال بھ سال 25 	

 مورد دوره طول
ی برا انتظار
 در کودکان لیتحص
 بھ ورود سن

	مدرسھ

ی زندگ بھ دیام
تولد بدو در 	

 کشور
	

134	547/0 	3468	4/4 	3/10 	4/65 	ھند	
145	504/0 	2550	9/4 	9/6 	4/65 	پاکستان	
157	458/0 	1160	2/3 	8/8 	8/68 	نپال	
149	483/0 	1535	4	2/9 	2/65 انماریم	 	
146	500/0 	1529	8/4 	1/8 	9/68 	بنگالدش	
141	522/0 	5293	3/2 	11	2/67 	بوتان	

  162: 1392 ھمکاران، و نابی سیو: منبع 

 طبیعی بالیای از ناشی خسارات)4-1-6

  زیادی انسانی و اقتصادی خسارات سیل حاال تا کھ خیزسیل است کشوری پاکستان 
در اثر ( اجماالً با توجھ بھ شرایط اقلیمی خاص . است کرده وارد کشور این بر را

.  وضعیت اقتصادی پاکستان، ھمواره از این حیث متأثر است) ویرانگرھای موسمی باران
. بیمارستان از بین رفت 500ھزار مدرسھ  و  10بیش از . م2010 سیل نمونھ در بھ عنوان

 . شدندھاي روستایي تخریب ھا و جادهپل % 70بیش از

نخست وزیر پاكستان ضمن ھشدار نسبت بھ وضعیت اقتصادي پاكستان اعالم كرد 
میلیارد دالر بوده  43بھ اقتصاد این كشور بیش از  2010 سال میزان زیان و ضرر سیل

	12	2010:	others,	and	Kronstadt(. است بر اثر این سیل حدو د یک پنج  . )13-
ھای کشاورزی بھ زیر آب رفت، حدود یک ملیون خانھ ویران شد و یک دھم زمین

 800در حال کھ ھنوز . برنددر شرایط بدی بھ سر می) ملیون 20حدود(جمعیت پاکستان

ون اقتصاد پاکستان و ھزار خانوار سرپناه مناسبی ندارند، با وقوع این سیل ویرانگر چ
ابستھ بھ کشاورزی بود، با نابود شدن بسیاری از محصوالت کشاورزی و دامی، قیمت 

رسید و  % 2/11بھ  % 2/9محصوالت کشاورزی و دام بھ بیش از سھ برابر رسید، ترم از 
ھمچنین کھ بسیاری از جاده . رسید %  2/3بھ  1/4ناخالص ملی با روند کاھشی از  دتولی
	,Rakistis	and	Georges(  .آھن و شبکھ ھای ارتباطی از بین رفت هخطوط راھا، 

2012:	140(. 

 

در ) ھyyابلوچ(تھدیyyدات  قyyومیگyyذاری حفرھyyای دولتyyی پاکسyyتان بyyر برآینyyد تأثیر )٢-۴
 ایران 

یایي فضاي سي جغراف یران سیا مل سبب بھ ا كھ مك ھاي آن یاي راھبرد سي جغراف  سیا

 و تسلیحات قاچاق تروریستي،مات اقدا تھدیداتي چون است، پیراموني ھايقدرت و كشورھا
 و مرزباني پاسگاه ھاي بھ حملھ و ناامني نواحي مرزي ممنوعھ، كاالھاي ورود مخدر، مواد
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یژه مذھبي –	 قومي تحركات كنار در غیره ستان جنگ از پس بھ و ّت، افغان  مرزھاي امنی

 .است انداختھ بھ مخاطره پیش از بیش را ایران شرق و شرقي جنوب

یران ھمجوار كشورھاى ثباتىبي  ستان(ا ستان و پاك بردي ھاي، باعث چالش)افغان  راھ

سي رشد عدم ھمچنین،. است شده كشور شرق جنوب در ند دمكرا یداري و فرای حكومت ناپا
موني ھاي تدار گسترش و پیرا ھا قومي اق سیب بر شرقي جنوب شرقي و مرزھاي در آن  آ

یایي مرزھاي پذیري تي و جغراف یران امنی ین در ا فزوده منطقھ ا ست ا پور و (ا احمدی 
سایگی . )40: 1390دیگران، یران در ھم شرقی ا کھ مرزھای  ست  شده ا یابی  نھ ارز اینگو

حران  ثبات،کشور و دولت ھای ضعیف و بی تنش و ب چار  مواره د ستان ھ ستان و افغان پاک
 . )178: 1389اخباری و نامی، (بوده و ھست 

 

تھدیدات واگرایانھ قومی بلوچ در ایران بھ تبع از  تحرکات بھ پیشینة  نگاھی اجمالی) ١-٢-۴
 ھای پاکستان بلوچ

ً در آن دستھ از واحدھای سیاسی صورت میھای منطقھتنش گیرد کھ ھنوز ای عموما
از واحدھای سیاسی کھ . ای یا محلی شودھای منطقھھویت ملی نتوانستھ جایگزین ھویت

ً روند تکاملی ملت آنھا یا توسط . اندسازی را طی نکردهچنین ویژگی برخوردارند عمدتا
این . اندھای استعمارگران شکل گرفتھاند و یا بر اثر سیاستیک رھبر مقتدر تشکیل شده

کشورھا مفھوم ساختگی دولت ـ ملت را دارند اما چون تالش برای ایجاد یک ساختار 
ھا چنانچھ از یک ھویت قومی ط آحاد ملت، انجام نگرفتھ است؛ ملتجدید از حاکمیت توس

یا زبانی یا دینی قوی برخوردار باشند نسبت بھ دولت مرکزی واگرایی دارند، و خود را 
دانند کھ مایلند این ھویت را در نزد سایر ملل مطرح برخوردار از یک ھویتی محلی می

 . کنند

توان بھ لی تأثیرگذارند کھ از آن جملھ میعوامل دیگری نیز در تقویت ھویت مح
گونھ مرزھا عمدتاً این). 135: 1371میرحیدر، . (المللی تحمیلی اشاره کردمرزھای بین

ھای جھانی بھ ویژه در اواخر دوران استعمار و اوایل قرن بیستم براساس سیاستھای قدرت
بھ دو یا سھ پاره  توسط این مرزھا در بعضی مناطق یک گروه قومی. شکل گرفتھ است

بدین ترتیب ھویت قومی آنھا کھ . تقسیم شدند و ھر قسمت تحت حاکمیت یک دولت درآمد
ھای جدیدی قرار شان انطباق داشت بکلی مورد چالش دولتبا گسترة سرزمین مسکونی

این . گیردای شکل میھای منطقھبدین ترتیب واگرایی. گرفت کھ بر آنھا حاکم شده بودند
 ١٢ھای داخلی بکشد از نظر مک کولای است کھ اگر عمق آن بھ جنگھای منطقھواگرایی
 ).299: 1379مویر، (گیرد می» جنبشھای جدایی طلبانھ«عنوان 

اکنون نیز قابلیت واگرایی خود بلوچستان یکی مناطق واگرای سنّتی ایران است، کھ ھم
ھا برای مورد طمع روسکھ  -بلوچستان از گذشتھ، جایی بود.  را حفظ کرده است
ھا بھ منظور راھیابی بھ شبھ قارة ھند ھای آزاد و مورد توجھ انگلیسدسترسی بھ آب

																																																													
12 .Mc Coll. 
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جریان انتقال خط تلگراف انگلیس بھ ھندوستان و دست زدن بھ تصرفاتی در . شدقلمداد می
بندر گوادر توسط آن کشور کھ بھ از دست دادن دو محل گج و گوادر توسط ناصرالدین 

تمام شد و بدین ترتیب قسمتی از خاک ایران جدا گردید، منجر بھ تعیین بخشی از مرز  شاه
). 9: 1385فرد، پیشگاھی(شد  1871میان شبھ قارة ھند با ایران از چھارم سپتامبر 

نشاندگان انگلیس در ھندوستان بھ خاک ایران چون تصرف تجاوزات گاه بھ گاه دست 
ھای دائمی انگلیس در اسفندک و میرجاوه چالش ناحیة ماشکید کناربستھ، کوھک،

ھا بھ ایران با تشکیل ی تجاوزات دائمی انگلیسگرچھ غائلھ. سرحدات شرقی ایران بود
مرز میان دو  1959بھ حداقل رسید و باالخره در سال  1947کشور پاکستان در سال 

بلوچ پاکستان خواھان  اما از آنجا کھ از بدو آزادی پاکستان اکثریت مردم. کشور تعیین شد
نگرانی دولت مرکزی ایران  -شدند» بلوچستان بزرگ«تشکیل یک کشور مستقل بھ نام 

 .نسبت بھ احتمال واگرایی مردم بلوچستان شدت گرفت

ترسیدند با ظھور یک دولت قومی در رؤسای طوایف بلوچ کھ میاز این سو،  
» اوستمال گال«دیگری بھ نامپاکستان، خود مختاری خویش را ازدست بدھند، حزب 

تشکیل دادند و پرنس کریم، برادر خان کالت را بھ ریاست آن انتخاب ) حزب مردم(
 .کھ بیانگر بلوچ ھای پاکستان، افغانستان و ایران بود؛حزب پرچم سھ ستاره داشت. کردند

ھا در ایران، با کسب حمایت نخبگان سیاسی و روشنفکران بلوچ در پاکستان و بعد 
آنھا از . ای، برای ایجاد تصویر ملی بلوچ، فعاالنھ بھ خلق ادبیات مربوط دست زدندیفھطا

طریق تفسیر و باز تفسیر متون باستان، آثار شرق شناسان غربی، آثار کالسیک اسالمی و 
ھای نژادی، میراث فرھنگی مشخص، سنت مقاومت ملی و فارسی، ادبیات بومی و ریشھ
 .د را بازشناسی و کشف کردندتداوم تاریخی و سیاسی خو

آزادیخواھان بلوچستان پاکستان با ایجاد حزب در جھت استقالل این منطقھ با دولت  
خان در پاکستان، این کردند و تا بھ قدرت رسیدن ژنرال ایوبمرکزی خود نزاع می
خان در بلوچستان منجر بھ دستگیری و مبارزات پیگیر ارتش ایوب. منازعات ادامھ یافت

ھا کھ بخش ھا، بویژه توسط پنجابیحتی سرکوبی بلوچ. طلبان بلوچ شداعدام استقالل 
این مسئلھ تا آنجا پیش . گرفتدادند، صورت میای از ارتش پاکستان را تشکیل میعمده

در مقابل اتحاد . ھا شدرفت کھ موجب بمباران منطقة گرمک و چند پایگاه چریکی بلوچ
انتخابات، منجر بھ جدایی بخش شرقی پاکستان از بدنة اصلی آن شد  ھا درھا با بنگالبلوچ

با روی کار آمدن ذوالفقار . بخشیدھا شدت و خشم دولت مرکزی پاکستان را نسبت بھ بلوچ
علی بوتو، حکومت ایالتی بلوچستان بھ فردی بنام غوث بخش بیزنجو واگذار شد کھ 

تند دولت ایران با آگاھی از چنین تصمیمی تصمیم بھ تشکیل دولت مستقل بلوچستان را داش
با غیرقانونی . از بوتو درخواست کرد تا حکومت ایالت بلوچستان غیرقانونی اعالم شود

اعالم کردن حکومت بیزنجو توسط بوتو، آن ھم پس از سفر بیزنجو بھ تھران، ستیز میان 
ت مرکزی پاکستان، با یک تاکتیک توسط دول. طرفداران وی با ارتش پاکستان ادامھ یافت

ھا داشتند ایجاد اختالف شد و در نھان بھ حمایت ھا کھ دشمنی دیرینھ با پشتونمیان بلوچ
ھا را کھ ھدف آنھا استقالل بلوچستان جھت نزاع بلوچھا، ھمھا در مقابل بلوچاز پشتون

 .بود تغییر داد و ھم قوای آنان را تضعیف کرد
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اف کھ در .ال.ھا، تشکیل سازمان زیرزمینی بیخرید اسلحھ از شوروی توسط بلوچ 

او سبب شد تا دوباره .اس.پرداختند و سازمان دانشجویی بیآن بھ آموزش چریکی می
اما از آنجا کھ شھر کویتھ و . ھا تشدید شودنگرانی حاکمیت ایران نسبت بھ واگرایی بلوچ

ھا بود ا متوجھ پشتوننشین ھدف بلوچھا بود، غارت و کشتار توسط آنھسایر مراکز پشتون
و تا آنجا پیش رفت کھ در کویتھ حکومت نظامی توسط حکومت ایالتی بلوچستان اعالم 

کرد پیوستھ فضای سیاسی را ناآرام و ناپایدار بھ ھر حال دکترین شوروی کھ سعی می. شد
 و گاه دامنھ آن بھ نواحی مرزی  ایران نیز  نگھ دارد در منطقھ بلوچستان پاکستان اجرا

کھ این امر خطر واگرایی را بھ مراتب افزایش   ؛)18: 1368فرد، پیشگاھی(شدکشیده می
دامنھ مناقشات بلوچ و غیربلوچ مھمترین تاکتیک شاه در آن زمان برای جلوگیری . دادمی

این رشد نایافتگی بھ . جانبھ آن خطھ بودبھ ناحیھ بلوچستان ایران، محروم نگھ داشتن ھمھ
دانش از یک طرف و کنترل و مراقبت توسط جاسوسان و ارتشیان از  ویژه در زمینھ

-ھای استقاللای، اھرم کنترل وقوع جنبشطرف دیگر ھمراه با تشدید اختالفات میان قبیلھ
-ھای ترکمنمناطق دیگری چون آذربایجان، خوزستان و بخش. طلبانھ در این منطقھ شد

ھای واگرایانھ بشنشین از جملھ مناطقی بودند کھ زمینھ رشد جن
 .در آنجا وجود داشت؛ (Hartshorn, 1950: 95-130)»مرکزگریزانھ«و

 

 تھدیدات دولت محور کشور پاکستان ) ٢-٢-۴

�ھ���ی از جنب���ش و یک���ترده ارت���ت گس���تان، حمای���ور پاکس���ب کش���د از جان���م تھدی��ھای مھ
با .اس.آی طق برخورد  طی در من سایگان آی، این کشور از رادیکالیسم و گروھای افرا ھم

ھای . نظیر، ھند، ایران و افغانستان است قابل ذکر است کھ پیشینھ حمایت دولت از جریان 
بر میگرا بھ بنیاد حق  ضیاء ال نرال  ضیاء. گرددسیاست ژ نرال  سرویس ژ با کمک  حق  ال

�تان ��ی پاکس��ھ ) آی.اس.یآ(امنیت��ط دھ��ت از . م1980در اواس��می دول��ت رس��ق حمای�از طری
سطح منطقھ افراطیتأسیس مدارس مذھبی  شریعت در  قوانین  جرای  بھ  ایو تصویب و ا

ظور بدین .صورت گسترده حمایت بعمل آورد  مذھبی مدارس ھا سعودی ھمکاری با من

بنابرین از آن تاریخ تا  .)Hussian, 2007: 91 (کرد  دایر پاکستان سراسر در را متعددی
ستگری با حمایت دولتی در پاکستان افزایش چشمافراطی حاال شتھ ا طور . گیری دا مان  ھ

�ر��د نظی��میری در ھن��دروی کش��ای تن��تان از گروھ��ھ پاکس��دین« :ک��ھ المجاھ��كر «، »حرك�لش
بدر«و  »جیش محمد«، »طیبھ ھدین ال فاع می»مجا بھ ، د بان  یز از طال ستان ن ند، در افغان ک

سازمان بعنوان مثال لشکر. اشکال خاص حمایت بعمل می آورد  اطالعاتی طیبھ با حمایت 

شتھ بھ منجر کھ در شھر بمبئی اقدام بھ بمب گذاری کرد. م2008در سال پاکستان،   شدن ک
ید تن 300 از بیش شدن مجروح و تن 164 سولگری گرفتن ھدف ھمچنین .گرد ند کن با  ھ

 ,Dalrymple( گذاشت برجا کشتھ تن 75 .م2009 سال در منفجره مواد از مملو خودروی
2013( . 

ند  ،آي.اس.بعضي تحلیلگران معتقدند كھ عناصر طالبان و آي كاري دار کدیگر ھم با ی
ميگزارش. ھایشان جدا از ھم نیستو فعالیت شان  سالھا ن سط  ھد در اوا یاالت . م2008د ا
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ستان جمع عالي رتبھ  متحده مدارك موثقي مبني بر ھمكاري با طالبان در سطح مقامات پاك
�ت��رده اس��ت آي. آوري ك��د اس��ده معتق��االت متح��ي ای��رویس جاسوس��ع س�از  ،آي.اس.در واق

یي  ، سرکرده گروه حقانی،جالل الدین حقانياشخاصی نظیر  یك دارا بردي بھ عنوان  راھ
ی ی بازنشستھافسران عالی رتبھ). Johnson and Mason, 2008(کند بھره برداری می

�تان .اس.آی��ش پاکس��واره آی و ارت��د ھم��عی کردن��ھس��ان رابط��تیزه جوی��ا س��ود ب��رم خ�ی گ
ند،حفظ  را گرااسالم می کن لھ  ھای از جم سال  بین  کھ  برد  نام  گل را  ید  نرال حم توان ژ
�ا  1987��ده .م1989ت��ّل آیفرمان��ود.اس.ی ک��ت . آی ب��یج حمای��م در بس��ب مھ��ھ مرات��ی ب�او نقش

قدس(ھا داشت و ستیزه جویان را برای جھاد ھمگانی از طالبان در رسانھ شویق ) جنگ م ت
 .)222	2008:	Rashid,( کردمی

یران  با ا طھ  توان آن را در راب شاید ب کھ  مده  پیش آ یز  گری ن اخیراً یک مورد سوم دی
�تان ��ت بلوچس��تان در ایال��وچ پاکس��ھ بل��ی از جامع��ک بخش��ھ ی��ت ک��ن اس��رد و آن ای��ل ک�تحلی

شده معتقدند دولت پاکستان قرارد ادی را کھ در زمان استقالل پاکستان بین دو کشور امضا 
بنابراین آنھا حق دارند برای استقالل در برابر پاکستان دست بھ مقاومت  ،بود، نقض کرده

جداییبھ نظر می. بزنند قومی  کر  کردن تف ثی  برای خن ستان  ید ارتش پاک لت آ طلب در ایا
ین بحث . روی آورده استبلوچستان بھ تقویت نیروھای رادیکال اسالمی  خاطر ا بھ ھمین 

ند  وجود دارد کھ گروه عدلجیش«ھایی مان یران » ال یھ ا ستی کھ عل بھ اعمال تروری دست 
ت .نیز در راھبرد پاکستان قرار دارند، بھ نوعی زدندمی یز تحت  یران ن ثیر أبھ این ترتیب ا

�ی��رار م��تان ق��تراتژی پاکس��ن اس��رای��ت	.دگی��اي تروریس��حابھ«ھ��پاه ص��ز» س��ت  نی�از حمای
برخوردارند و بھ طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوي 	»سرویس اطالعات داخلي پاکستان«

یل 	.شوندکشورھاي خارجي مثل عربستان سعودي و بحرین پشتیباني مي یک تحل چنان چھ 
می ستانی  یدگر پاک ستان، 	:گو سحاق«برای دولت پاک بر ملک ا شکر رھ گوی ل بھ 	»جھن
  ).11/1392/ 23، مالزھی(شودمی بندی طبقھ عنوان طالبان خوب

شیده ازینرو   یران ک خاک ا بھ  ست  دامنھ اقدامات این گروھای تروریستی نیز ممکن ا
چھ . شود ند سازمانچنان شیّعی مان ضد  شکر جنگھوی«ھای  ستان بلوچستان از  ،»ل در سی

�درو ��ال و تن��ای رادیک��ت می گروھ��دحمای��ھ  -کنن��ی دو ک��م آمیختگ��ع ھ��ھ تب��ادی ب��دود زی��ا ح�ت
�ھ ���ذھب در منطق���ت و م���ر قومی���تان عنص���تان و بلوچس���تسیس���ورد . اس���ال در م���وان مث��عن

ھای بھ شکل جدیدتری گروھک یا ، و»جندهللا«، گروھک روھای تروریستی شرق کشورگ
مذھبی(دو عنصرنیز بر مبنای ھمین » جنبش عدل«و» انصار: «تروریستی نظیر  )قومی و 

 ).100: 1393غفوری و داوند، (شوددیده می  یو قومیت ینوعی یکسان انگاری مذھب

ھلذا    ین گرو باط ا یری ارت شکل گ با  مذھبی  ندرو در  ااز نظر  مای ت با برخی از عل
�تان ��ی وپاکس��رایط واگرای��ز ش��گر مرک��مھ یزی�� ای��ودیم��ابرینن  .ش��یبن��ن نگران��ھ ای��ا از ھم�ھ

سایگی پاکستان و گروھای بیثبات در جانب دولت ھای بی شمار افراطی این کشور در ھم
  .قابل درک است) مرزھای شرقی(ایران
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خود در ) ٣-٢-۴ یان  بھ ھمتا سبت  یران ن ھای ا لوچ  بت ب قومی و احساس قرا خواھی  تأثیر ھویّت 

 )بلوچستان پاکستان(ورای مرزھا

یرا شرقی ا لوچ در جنوب  قوم ب گر شرایط موجود و نوع الگوی استقرار  مھ دی با نی ن 
خود در ھستھ بلوچ یان  با ھمتا نی  لوچ ایرا نشین در پاکستان و افغانستان، موجب شده قوم ب

. زبانان ایرانی ارتباط داشتھ باشندآن سوی مرز بسیار بیشتر از حکومت مرکزی و فارسی

نھ سال در آمارگیری نمو کھ در  جام  1365ای  سراوان ان ند و  شین، قصر ھ ھار، پی در چاب
�مار بلوچ��ھ ش��ت ک��ده اس��خص ش��د، مش��افرت کردهش��تان مس��ھ پاکس��ھ ب��ی ک��ای ایران��د ھ� 16ان

�رده و ���فر ک���ران س���ھ تھ���ھ ب���وده ک���انی ب���ر کس���دان  4براب���ھ زاھ���ھ ب���وده ک���رادی ب���ر اف��براب
یزدی، (اندرفتھ نھ .)16: 1368پاپلی  ساھمچنین در نمو طی  کھ  گری  در  1370ل گیری دی

�ود، از ��ده ب��ام ش��تان انج��ھری بلوچس��واحی ش��ا پرسش 2300ن��وچ، تنھ��ونده بل��ا % 7ش��ھ  آنھ�ب
تھ تھران سفر کرده بودند، درحالی شاور و کوی  58و  43کھ تعداد سفرھای ھمین افراد بھ پی

�ت   %����وده اس����ان(ب����ین .)17: ھم����ن ب����ذاری  -در ای����أثیر گ����م ت����ھ مھ����تان نکت����ت بلوچس���ایال
بر ، بر استان سیستان و بلوچستان)آن ه بخش سرحدویژ بھ(پاكستان کھ  ست،  یران ا ند ا  ة آی
شتي و وحدت ملّ بر تمامیت ارضّ  ،و درنتیجھ ھد گذا كھ . ي ایران تأثیر خوا ھر دگرگوني 

یي بلوچ شدن ھمگرا ستان و سست  فدرال در پاك سالممنجر بھ تضعیف حكومت  آباد ھا و ا
�ز بلوچ��ز از مرك��روي گری��ود، نی��ش��اي اس��رحد ھ��ش س��تان را در بخ��تان و بلوچس�تان سیس

ھر دو كشور . افزایش خواھد داد في در  یادگرایي حن ظام بن یك ن یت  ستقرار و تثب ھمچنین ا
ندهپاكستان و افغانستان تأثیر ویران بر قلمروھاي بلوچكن یران برجاي مياي  شین ا ھد و ن ن

�ي آن��اندواگرای��د رس��داكثر خواھ��ھ ح��ا را ب��ور، كریمي(ھ��ی). 163 :1379پ��م م��ن مھ��د ای�توان
 .باشد یملّ  و امنّیت تمدخلی باشد بر تضعیف ھویّ 

 

 گری مذھبیظھور رادیکالیسم و افراطی ) ۴-٢-۴

قوم . ھای ایران بیشتر در استان سیستان و بلوچستان مستقر شدندبلوچ ین  بیشتر مردم ا
مذھّبی و ھمجواریفشکا. ُسنّی مذھب ھستند قومی و  با بلوچبلوچ ھای  یران  ھای ھای ا

نوع تمرکز گریزی افغانستان و پاکستان تأثیر محسوسی در ظھور گرایش سی از  ھای سیا
کاران، (اقوام بلوچ بر جای گذاشتھ است سادات و ھم یب ال ضاف  ).81: 1391نق ید ا کرد  ھبا

یژعوامل مذھّ کھ  فت و لھ ط ةب و زبانی و با لوچ از جم عھ ب برای جام شاید  ماعی؛  قھ اجت ب
�ذھبی��نفکر م��وی(روش��ا و مول��امالھ��ان)ھ��ک آس��ت الئی��ذیرش حکوم��ت، پ��ر و راح��ر از ت�ت

 ).72: 1387پور و محمدی، کریمی(پذیرش حکومت شیعی است

بسیاري از رھبران مذھبي بلوچ در خارج از كشور در كشورھاي عربستان، پاكستان  
�یل ��د تحص��ھميو ھن��ا از اندیش��د ی��اي حوزهكنن��ر فض��اكم ب��ي آنھاي ح��اي علم��ھ��أثر ھ�ا مت

ین مولوي . شوندمي تھبازگشت ا بھ اندوخ با توجھ  كھ تحصیل ھا  مي در كشوري  ھاي عل
�ران، كرده��تان ای��ي در بلوچس��وم دین��وزش عل��رای آم��تاني ب��دعو پاكس��اي م��ز علم��د و نی�ان
سازمانثر این تبلیغا. ترین پوشش براي فعالیت وھابیان استمناسب یت ھاي  براي امن یافتھ 

بھ ھستھ  سبت  ناطق ن ملي ایران خطرآفرین است و عالوه بر تقویت انرژي واگرایي این م
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في نن ساحل جنوب و بلوچھاي اھل تسّ مركزي حكومت، موجب افزایش ھمگرایي ھاي حن
بر تبلیغ وھا) 182: 1379پور، کریمی. (خاور و جنوب خاوري ایران شده است بیون مبتنی 

اینکھ جمھوری اسالمی ایران یک نظام شیعی است و نھ یک حکومت اسالمی، باعث شده 
: 1375قالیباف،  (کھ اشرار محلی بھ راحتی در قالب مذھب علیھ نیروھای دولتی عمل کنند

126(.  

در باره فعال شدن گروھای افراطی در استان و تأثیر فعالیت آنھا، سید محمود حسینی 
�دمی��وم « : گوی��دارس عل��مار م��د، ش��تر ش��اعی بیش��کاف اجتم��ھ ش��الحات ک��ت اص��د از دول�بع

کھ دینی در حوزه توجھی  بل  نات قا با امکا بویژه  ھای روستایی بسیار افزایش یافتھ است، 
بھاکنون نسل پذیرنده ُ	.اندبرای آنھا تدارک دیده مدارس طل ھا طالب تغییر کرده است و این 
چھپذیرند؛ یعنی از نخستین گامدایی میرا از کالس اول ابت ھا ھای اجتماعی شدن رسمی، ب

�رار می��ذھبی ق��اص م��یم خ��ت تعل��تح��ود، 	.دگیرن��ال ش��ی فع��ر دلیل��ھ ھ��ری ب��ر تکفی��ر متغی�اگ
ستان و عقبمی بر وضعیت ا قی  گذاردتواند تاثیر عمی ندگی آن ب -30: 1394حسینی، (»ما
33.( 

لھ  شتوننکتھ دیگری کھ باید بھ آن توجھ شود پیوندھای قومی و قبی ھا و ھا و بلوچای پ
کھ ممکن ھا از سلفیپیروی آن ست  لث طالیی ا گری مورد حمایت طالبان و القاعده در مث

�د آورد��ران پدی��ترک ای��ای مش��ھ مرزھ��دی علی��داتی ج��ت تھدی��ان، خیزش. اس��ن می��ای در ای�ھ
�لحانھ جدایی��ھ و مس��ی و طلبان��ذایی چریک��الت ای��ومی، حم��ھ ق��بک و روش جنگب��ای س�ھ

ستان قومی ا یت  شرقی جھادی از جملھ تھدیدھای خطرناک علیھ امن جاور مرزھای  ھای م
�ی��مار م��ھ ش��ران ب��المی ای��وری اس��ده در جنبش. رودجمھ��ل القاع��وذ عوام��ین، نف��ای ھمچن�ھ
�انی گروه��ھ تب��ت ب��ن اس��وچ ممک��ومی بل��بکھق��تی، ش��ای تروریس��ھ��ازمانھای جن�یافتھ، ایی س

سی تدریج جبھھ احزاب ناسیونالیستی افراطی، بنیادگرایی دینی و غیره بینجامد و بھ ای سیا
�تان��ران در اس��المی ای��وری اس��رای جمھ��امی ب�� نظ��دـ��از کن��رقی ب��اور ش��ایی  .ھای مج�در ج

�د��ی گوی��انتر م��یرین ھ��دهللا : «ش��ھروندان  ...جن��ن از ش��دھا ت��دن ص��تھ ش��ئولیت کش��ھ مس�ک
�ھ گروه��تھ ب��ز وابس��د، نی��ده دارن��ران را برعھ��داران ای��پاه پاس��ای س��امی و نیروھ��ای غیرنظ�ھ

 ,Hunter(» پاکستان ھستند) ISI(ھای اطالعاتیگرای پاکستانی و شاید حتی سرویسافراط
2014(.  

عد ) داعش( ظھور دولت اسالمی شام و عراق  -ھمچنین کھ  یز ب غدادی ن بھ ریاست الب
جو در پاکستان، و پیوستن برخی پیوند داعش با گروھای ستیزه. ھا استجدیدی از نگرانی

مراه دارد بھ ھ برای منطقھ  ناکی  . از رھبران طالبان بھ این گروه تروریستی عواقب خطر
شیگزارش شھرھا و نقا ندی، ھای روی دیوارھای  لھ الھور، راولپ ستان، از جم ھای پاک

سیاری از گروھای عالقھ ةنشان دھندکراچی و پیشاور و دیگر شھرھای این کشور  مندی ب
ست  بھ داعش ا ستان  سالمی پاک یاالت  ؛)2014	11,	Shah, November(ا چھ در ا چنان

مرکز داعش در . بلوچستان، داعش مورد حمایت گروھایی نظیر بقایای جندهللا قرار گرفتھ
حافظ  قرار دارد و  شبھ سعید پاکستان در ایالت بلوچستان  ندھی  یان داعش خان فرما نظام

�ده دارد��ھ عھ��ت را ب��ن ایال��ر . در ای��ر خیب��ایلی، نظی��اطق قب��ین در من��وا از  -ھمچن�پختونخ
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�یش از ��تخدام ب��ت 12000اس��ده اس��ر داده ش��ش خب��ر در داع� ,Pakistan Today  . (نف

November	8,	2014.(  

	
 

 )1393- 1384( مھمترین حوادث تروریستی در مناطق مرزی ایران و پاکستان از سال

( 130:139فرد و میرزاده کوھشاھی، پیشگاھی :منبع            (  

 

 ھای مرزی و روی آوری ساکنین مرزنشین بھ افعال غیر مرسومچالشبروز ) ۵-٢-۴

فت  980وجود كیلومتر مرز مشترك بین جمھوري اسالمي ایران و پاكستان و وجود با
عدم حاكم عشیره یل  سایھ از قب مرز و مشكالت كشور ھم اى و قومي یكسان در دو طرف 

�ت��ة فعالی��دودیت زمین��رز و مح��ر م��افي ب��ارت ك��ین نظ��نعتي و ھمچن��اورزي و ص��اى كش�ھ
نابرابر كمبود زیرساخت ھاى اقتصادي و عدم توسعھ در این منط عادل و  قھ، وضعیت نامت
صمیم ین اقتصادي و فرھنگي، فقدان نظام برنامھ ریزى و ت مد در ا یرى ھماھنگ و كارآ گ

 حوادث تاریخ نتایج
	23/9/1384 شھادت محافط رئیس جمھور  شھادت محافط رئیس جمھور در خاش

	12/10/1384 گروگان ھشت مرزبان و شھادت رئیس پاسگاه �اھور ���دار ن���رزی گ���گاه م���ھ پاس���ھ ب��حمل
 سراوان

	25/10/1384 میلیون دالر ازجانب ایران ١ درخواست پرداخت  ترکیھ تبعھ ٣ اسارت
	25/12/1384 مامور پلیس  ۴ قتل. تن ازمسافران ٢٢ قتل  حادثھ تاسوکی
	12/11/1385 مامور پلیس ویک شھروند ۴ قتل  حملھ بھ ماموران نیروی انتظامی

	25/11/1385 تن از سپاه و مردم ٣٠ نفر و زخمی شدن ١٣ شھادت  حملھ بھ اتوبوس سپاه پاسداران
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	28/5/1386 غیرنظامی وانتقال آنھابھ پاکستان ٢١ گروگانگیری  حملھ بھ خودروھای عبوری
	10/7/1386 بھ شھادت رساندن وی  )روحانی شیعھ(ترورمھدی توّکلی
	27/3/1387 بھ شھادت رساندن وی  )معاون دادگستری(ترورابراھیم کریمی

	9/10/1387 نفر 12نفر و زخمی شدن  4بھ شھادت رساندن  �امی ����روی انتظ����بحگاه نی����ھ ص����ھ ب���حمل
 سراوان

	6/11/1387 کشتن مامورین راکب وانت  حملھ بھ وانت نیروھای نظامی
	7/3/1387 تن  120نمازگزار وزخمی شدن ٢۵شھادت  حملھ انتحاری بھ مسجد شیعیان زاھدان

	8/3/1388 نفراز اعضای ستاد ٣ مجروح کردن  حملھ بھ ستاداحمدی نژاد در زاھدان
	26/7/1388 نفر ١۵٠ شدن نفر وزخمی ۴١ شھادت  دستی درسرباز صنایع نمایشگاه بھ حملھ
	24/4/1388 نفردیگر ١۶٩ نفر وزخمی شدن ٢٧ شھادت  حملھ انتحاری بھ مسجدجامع زاھدان
	24/9/1389 نفر ٣٩شھادت  گذاری درمراسم تاسوعا در چابھاربمب

	30/9/1390 شھادت وی  ترور امام جمعھ اھل سنت راسک

مجروح ۵شھید و ١٧  3/٨/1392  حملھ بھ پاسگاه مرزی سراوان 
11/٩/1392 یک شھید و سھ مجروح یمرزحملھ بھ پاسگاه    

١٧/11/1392 آزاد شدن آنھا مرزبان ۵گروگانگیری    

17/7/1393 شھادت سھ تن ی انتظامی در وحملھ بھ خودروی نیر 
 سراوان
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�ادالت ���ھ مب���الي ب���ھ روي آوري احتم���اگوني از جمل���ات گون���ر تبع���اى اخی���ال ھ���ھ در س��خط
ھاي  مواد مخدر و تردد كاال و  چاق  غیررسمي بخش وسیعي از اشتغال مالي را تأمین و قا

 .را بھ دنبال داشتھ است... ر مجاز وغی

بینعنوان جوالنگاه قاچاقچیان حرفھبھ  پاکستان   میای و  شناختھ  لی  شود، وجود المل
�ود���ایلی خ���اطق قب���د من���تری مانن���ار و خاکس���ا : مخت���ده ت���ث ش���د؛ باع���رحد و من���ر، س��خیب

ست عال ا ین کشور ف مواد مخدر در ا بدیل  ید و ت  ھمچنین. البراتوارھای متعددی برای تول
�یش از ��تان ب��ران و پاکس��ایگی ای��تان در ھمس��د،  % 95افغانس��ی کن��ت م��ا را کش��اک دنی�تری

 :Neill, 2009).، مسیر بعدی انتقال مواد مخدر ھستند % 30با ) % 55(پاکستان پس از ایران

�ردم  (4��دادی از م��ھ تع��ت ک��ده اس��ث ش��افی باع��ت ک��ورداری از معیش��دم برخ��غل و ع��ود ش�نب
این امر موجب عبور و مرور . را برگزینند) مواد مخدر و کاال(قاچاق سیستان و بلوچستان 

می یده  مدھای غیر مجاز مرزی می شود و کارکرھای امنیتی مرز را ناد خود پیا کھ  یرد  گ
شمنان از . امنیتی متعددی را برای حکومت در بر دارد ستفاده د سوء ا کان  یان ام در این م
فر یری ا کار گ بھ  لوچ و  نھ در پوشش مردم مرز نشین ب یات خرابکارا ھا در عمل ادی از آن

�ور را ��ھ از کش��ن ناحی��رزی ای��اطق م��یاری از من��لحھ را در بس��ور اس��ین عب��اگون ھمچن�گون
  ).113: 1392ایزدی و دبیری، (دھدافزایش می

بھ غیر از این،  خارجی  باع  یادی از ات عداد ز ستان، حضور ت مرزی ا بنا بر موقعیت 
یدی  پاکستانویژه اتباع افغانستان و  بھ تھد بھ مثا یره  قانونی و غ ھای غیر  سطة تردد بھ وا

 ١٣٨۵بنا بر آمارھای مربوط بھ سرشماری  .برای استان و کشور ایران محسوب می شود
�وع ��دود  ٢۴٠۵٧۴٢از مجم��تان ح��ده اس��ماری ش��ت سرش��ر جمعی��ر دارای ١١٢٣٢٩نف�نف

حاال کلکسیونی  ).32: 1390ھوشمند، (اندتابعیت پاکستانی داشتھ ۴۵٧٩تابعیت افغانی و  تا 
حداث  تا ا تھ  خاردار گرف سیم  خاکریز،  از پروژھا و طرح ھای انسدادی از احداث کانال، 
لی  پاسگاه، برجک، راه و دیوار بتنی و غیره در مرزھای شرقی بھ نمایش درآمده است، و

�الً ��ر عم��داث��تھ ان��وبی نداش��ی مطل��مي، قروي. بخش��ادالت غیررس��ھ مب��الي ب��اق آوري احتم�اچ
سوخت  چاق  غانی، قا ستانی و اف مواد مخدر، قاچاق انسان و ترددھای غیر قانونی اتباع پاک

نا سبب  یران و کاال، فعالیت ھای گروھای تروریستی و اشرار،  شرق ا نی در مرزھای  ام
�ت��ده اس��ھ ؛ش��کالت و دغدغ��واره از مش��ده ھم��اد ش��ائل ی��ھ مس��ور ک��ھ ط��ان، ب��ای مرزبان�ھ

ندبوده  سیاسی و امنیتی محلی و ملی و ساکنان مناطق مرزی نیروھای امنیتی، مسئوالن ( ا
 .)109:  1390فرد و میرزاده کوشاھی، پیشگاھی

	

 گیرینتیجھ) ۵

ای از بھ ھر حال وضعیت موجود پاکستان نشان از این دارد این کشور ھیچگاه تجربھ
زده پاکستان بھ عنوان یک کشور آشوب. ثبات نسبی را  حتی در برھة کوتاھی نداشتھ است

ھای امنیتی زیادی مواجھھ بوده است کھ این مھم بیشتر ریشھ در تاریخ ھمواره با چالش
کشور پاکستان طی ھفت دھھ از عمر واقعی آن مجالی پیدا نکرد . سالھ این کشور دارد 66

 .اش فائق آیدخلیتا بتواند بر مشکالت خارجی با ھمسایگانش و بھ تبع با مشکالت جدی دا
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دار عرضی و ھای مداوم با ھند بر سر ایاالت کشمیر و جامو، اختالفات دامنھدرگیری

ً ایدئولوژیک با ایران،مرزی با افغانستان، اختالفات منطقھ بحران  ای و اختالفات عمدتا
ی المللی از طرف آمریکا، قرار گرفتن در منطقھ بحرانھای بینتحریم تروریسم جھانی و

بھ تبع مشکالت داخلی فراوانی . اندخاورمیانھ در شمار مشکالت خارجی این کشور
ھا و ماھیت نظامی بودن کودتاھای مکرر نظامی.  گیر کشور پاکستان استگریبان

حکومت، بحران دموکراسی سازی، نفوذ گسترده برخی از گروھای وابستھ سیاسی در 
اسالمی در جامعھ و میان مردم با این توضیح کھ بدنھ حاکمیتی، نفوذ نامتعارف گروھای 

ھای فراوان بسیاری از گروھای اسالمی پاکستان دارای ماھیت بنیادگرایانھ ھستند، مدرسھ
دار علمای وھابیت عربستان و قطر در بین گروھای مذھبی و گاھاً کنترل نشده، نفوذ دامنھ

شتی مردم، نبود امکانات اسالمی و مردم جامعھ پاکستان، فقر گسترده و ضعف معی
بھداشتی و درمانی در حد متداول، مشکالت اقتصادی، مشکالت ناشی از مواد مخدر و 

ھای ویرانگر موسمی کھ ساالیانھ خسارات زیادی قاچاق، تکنولوژی پایین در کنترل باران
کند بخش از مشکالت فراوان جامعة بر پیکره اقتصاد ورشکستھ این کشور وارد می

 از بعد(ھای فراوانیبدیھی است سیستان و بلوچستان کھ خود مساعد واگرایی. اندپاکستان
رنج ...) جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و(اھای زیادیگنناست و نیز از ت) داخلی و بیرونی

منتھا . شودمیبیش از این  متأثر  -برد در ھمجواری با چنین مرز پر آشوبیمی
ھا و حفرھای دولتی کشور پاکستان با وجود عقبھ مذھبی و لشپذیری این استان از چاتأثیر

. غیر قابل اجتناب است) جمھوری اسالمی ایران(قومی و نارضایتی از حکومت داخلی
ھای الزم است بھ دور از ھر گونھ دیدگاه امنیتی، سیستان و بلوچستان با وجود پتانسیل

جنوب، -جھانی شمالقرار گیری در مسیر ترانزیت شرق و کریدور ( فراوانش
ھای فراوان گردشگری، وجود بندر دریایی و منطقھ آزاد چابھار و  اشراف بر پتانسیل

دریای عمان بھ مثابھ ژئوپلیتیک دسترسی بھ افغانستان و آسیای مرکزی، دسترسی بھ بندر 
ای جمھوری اسالمی ایران بگنجد تا بتوان ھای خاص توسعھ، در برنامھ..)تجاری گوادر و

			.ھای واگرایی آن را بھ حداقل رسانداین طریق زمینھ از
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	منابع فھرست 

 :منابع فارسی. الف

�ری؛ علی	.１��ن، دبی��زدی، حس��ر ای��رقی ). «1392(اکب��وب ش��م در جن��ای تروریس��ابی جغرافی�ارزی
 .1، سال نھم، شماره فصلنامھ ژئوپلیتیک، »ایران

�دى 	.２��ران  پور،احم��را و دیگ��ین. « )1390(زھ��ل تبی��اامني عوام��وب در ن��رق جن��ران ش�، »ای
 .27شماره ، فصلنامھ مطالعات امنیت اجتماعی: تھران

�د 	.３��یناخباری، محمد؛ نامی، محم�  جغرافیyyای مyyرز؛ بyyا تأکیyyد بyyر مرزھyyای ایyyران،. )1389(   حس
 . انتشارات سازمان جغرافیایی نیروھای مسلح: تھران

 .انتشارات شاب: ، تھرانطالبانافغانستان و ظھور  .)1378(الدین امامی، حسام  	.４
تبیین موانع مدیریت بھینھ مرزھای  . «)1390(فرد، زھرا؛ میرزاده کوشاھی، مھدی پیشگاھی	.５

 .35، سال سوم، شماره فصلنامھ راھبرد دفاعی، »ایران و پاکستان
�گاھی	.６��را؛ پیش��ر فرد، زھ��ایی، ناص��ي . «)1388(رض��ومي بررس��داقي و مفھ��ايحفره مص� ھ

 . 12، جلد نھم، شماره فصلنامھ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، »دولت
�گاھی	.７��را پیش��ايچالش. « )1385(فرد، زھ��ھ ھ��ران جامع��ر از ای��اي منظ��ي جغرافی�، »سیاس

 .57شماره  ، جغرافیاي انسانی ھايفصلنامھ پژوھش
�گاھی 	.８���را پیش���رد، زھ���تان،  .)1368(ف���رز بلوچس���ؤثر در م���ایی م���ل جغرافی��نامyyyھ پایyyyانعوام

 .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تھران مرکزکارشناسی ارشد
�اپلی	.９��ن پ��تان« .)1368(یزدی، محمدحس��دون نخلس��تان ب��ادی بلوچس��ی، اقتص��دھای سیاس�، »پیام

 . 13شماره ، فصلنامھ تحقیقات جغرافیایی
�را	.０１��دی، زھ��ردی، ، » واکyyاوی بحyyران کشyyمیر« .)1391/ 5/ 29( توحی��ات راھب��ز مطالع�مرک

 . مرکز تحقیقات مصلحت نظام: تھران
�راف	.１１����الم  یزدي،ص����رانغ����ا و دیگ����اختار « .)1390( رض����درت س����تان در ق����ل و پاکس��� عل

 . 16 شماره  ،سیاسی علوم فصلنامھ ،»آن سیاسی ناپایداري
�ود 	.２１��دری، محم��رف . «)1384/ 29/5(ص��ی مش��اره اندیش��تان و چ��ای پاکس�ماھنامyyھ ، »تنگناھ

 . 61، شماره ھمشھری دیپلماتیک
، ماھنام??ھ »ش??دهسیس??تان و بلوچس??تان؛ ظرفی??ت فراموش. «)١٣٩۴حسینی، سید محم??ود  (	.３１

 .١۶ایران فردا، دوره جدید، شماره 
�ھ تحلیل تھدید ھای دولت و جامعھ« .)1393(داوند، محمد غفوری، محمود؛  	.４１�ی پاکستان علیّ

 .18سال ششم، شماره  ،فصلنامھ مطالعات شبھ قاره، »امنیت ملّی جمھوری اسالمی ایران
�ورش یاقتصاد تیوضع پاکستان جمھورسیرئ« .)11/5/1392(وزین فارس 	.５１�� را کش� یبحران

 : ، آنالین»کرد اعالم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920829000741#sthash.OuB
8aYcI.dpuf     
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	. 7، سال دوم، شماره رشد و توسعھ انسانی
بررسی و نقش عوامل جغرافیایی در امنیت سیستان و «.  )1375(قالیباف، محمدباقر	.７１

 .پایان نامھ کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تھران، »بلوچستان
گیری ھای جغرافیایی بر شکلتبیین آثار مقیاس. «)1394(راد، مراد و ھمکاران کاویانی 	.８１
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