بررسی چالشهای ژئوپولیتیک سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا
(شبه قاره هند)
میثم هادیپور

محمدرضا حافظنیا

تاریخ دریافت1311/22/12 :

1

2

حسین کرمینژاد

3

مصیب قرهبیگی

4

تاریخ پذیرش نهایی1311/20/11 :

نشریه علمی آفاق امنیت  /سال سیزدهم  /شماره چهل و نهم ـ زمستان 1311
چکیده
مناطق ژئوپولیتیکِ پیرامونی ،نقش ویژهای در کسب و تأمین منافع و امنیت ملی کشورها ایفا میکند .در
همین پیوند ،یکی از مهمترین این مناطق ،جنوب آسیا (شبه قاره هند) است .این منطقه در مجاورت آبهای
اقیانوس هند قرار گرفته و با سه منطقه ژئوپولیتیک شرق و جنوب شرقی آسیا ،آسیای مرکزی و غرب آسیا
تالقی دارد .در رابطه با ایران نیز ،این منطقه از مهمترین مناطق ژئوپولیتیک مجاور این کشور ،بهشمار
میرود .ایران با کشورهای این منطقه دارای اشتراکات عمیق فرهنگی و تاریخی از یکسو و منافع اقتصادی و
امنیتی از سوی دیگر است .درنتیجه ،آنچه در جنوب آسیا رخ میدهد بر منافع و امنیت ملی ایران مؤثر است.
مقاله پیشرو تالش کرده است به بررسی چالشهای اساسیِ ژئوپولیتیک این منطقه با تمرکز بر سیاست
خارجی جمهوری اسالمی ایران بپردازد .روش تحقیق پژوهش ،توصیفی ـ تحلیلی ،شیوه گردآوری یافتهها،
کتابخانهای و میدانی ،و چگونگی تجزیه و تحلیل دادهها ،ترکیبی (کمی ـ کیفی) است .یافتههای میدانی و
کتابخانهای بیانگر این است که  51متغیر و چالش در جنوب آسیا بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
تأثیرگذار است.
واژگان کلیدی
ژئوپولیتیک ،سیاست خارجی،جمهوری اسالمی ایران ،جنوب آسیا ،چالش
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مناطق ژئوپولیتیک پیرامونی ،نقش ویژهای در کسب و تأمین منافع و امنیت ملی
کشورها ایفا میکند .در همین پیوند ،یکی از مهمترین این مناطق ،جنوب آسیا (شبه قاره
هند) است .این منطقه در مجاورت آبهای اقیانوس هند ـ که دریاها ،خلیجها و تنگههای
راهبردی و مهمی مانند دریای عمان ،دریای عرب ،خلیج فارس ،تنگه هرمز و تنگه ماالکا
در داخل آن قرار دارد ـ واقع شده است .ازسوی دیگر منطقه جنوب آسیا با سه منطقه
ژئوپولیتیک شرق و جنوب شرقی آسیا ،آسیای مرکزی و غرب آسیا تالقی دارد .در اهمیت
این منطقه« ،آلفرد تایر ماهان» ،2ژئواستراتژیست و نویسنده کتاب اثرگذار «تأثیر و نفوذ
قدرت دریایی در تاریخ» ،3استدالل کرد که هر کسی اقیانوس هند را در اختیار داشته
باشد ،دنیا را کنترل خواهد کرد .سوئل کوهن ،4جغرافیدان سیاسی صاحب نظریه نظام
جهانی نیز منطقه شبه قاره هند را در آستانه تبدیلشدن به یک قلمرو ژئواستراتژیک
میداند .شبه قاره هند همچنین بین دو منطقه پر اهمیت منابع تولید ،توزیع و مصرف
انرژی هیدروکربنی در جهان ،یعنی حوزه خلیج فارس و حوزه دریای خزر قرار دارد .این
منطقه برای شرق آسیا نیز حائز اهمیت است ،بهدلیل اینکه یکی از بزرگترین بازارهای
مصرف در جهان است .باتوجه به مرزهای مشترک جمهوری اسالمی ایران با پاکستان از
یکسو و اشتراکات عمیق فرهنگی و تاریخی و داشتن منافع اقتصادی و امنیتی با پاکستان
و هند (مهمترین کشورهای این منطقه) از سوی دیگر ،منطقه جنوب آسیا از مناطق مهم
ژئوپولیتیک پیرامونی برای جمهوری اسالمی ایران بهشمار میرود .درنتیجه ،آنچه که در
جنوب آسیا رخ میدهد بر منافع و امنیت ملی ایران مؤثر واقع میشود.
وضعیت فعلی منطقه جنوب آسیا صحنه تضادهای درونی و تعارضات ژئوپولیتیک است.
این منطقه در نتیجه فضای غالب رقابتی دو قدرت هند و پاکستان در موقعیتی است که
چشمانداز آینده آن را در مقیاس روابط درون منطقهای نمیتوان امیدوارانه ترسیم کرد .در
حال حاضر روند حوادث و ترتیبات سیاسی نشاندهنده سیر این منطقه بهسوی رویارویی و
دشمنیهای نهادینهشدهای است که بهعنوان میراثی تاریخی از زمان تقسیم جنوب آسیا

 .5مجموعهای از کشورها و واحدهای سیاسی فضایی همجوار ،اعم از فضای خشکی یا آبی یا تلفیقی ،که براساس ترکیب
عوامل سیاسی و جغرافیایی خاص دارای تجانس و هویت مشخص و یا کارکرد مشترک بوده و از سایر مناطق و نواحی
مجاور متمایز گردد (حافظنیا.)555 :5331 ،
2. Alfred Thayer Mahan
 .3مجموعه عواملی که بسترساز و مقدمه ضعف هر کشوری است و به کاهش قدرت آن کمک میکنند (حافظنیا:5337 ،
مصاحبه حضوری).
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بهجا مانده است .براین اساس ،مقاله پیشرو سعی دارد در پاسخ به سؤال «چالشهای
ژئوپولیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در منطقه جنوب آسیا چیست»،
چالشهای موجود این منطقه را با تمرکز بر اهداف و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران،
بررسی کند.
نتایج تحقیق نشان میدهد 51 ،متغیر و چالش در جنوب آسیا بر سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران تأثیرگذار است .فشار امریکا بر کشورهای جنوب آسیا ،روابط
کشورهای جنوب آسیا با رژیم صهیونیستی ،تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسالمی
ایران ،برخورداری هند و پاکستان از سالح هستهای ،کشف منابع تأمین انرژی در
کشورهای جنوب آسیا ،وجود منابع جایگزین بهجز ایران برای تأمین انرژی جنوب آسیا
(کشورهای حوزه خلیج فارس) ،وجود مسیرهای جایگزین بهجز ایران برای تأمین انرژی
جنوب آسیا (خط تاپی) ،رقابت پاکستان برای ایجاد مسیر گذرگاهی رقیب با جمهوری
اسالمی ایران ،اختالفات هند و پاکستان در مورد کشمیر ،مناقشات شیعه و سنی در
پاکستان ،مناقشات مسلمان و هندو در هندوستان ،شاخه دیوبندی اهل سنت در جنوب
آسیا ،نفوذ و حمایت عربستان از نهادهای مذهبی مروج تفکر وهابیت در جنوب آسیا،
گروههای بنیادگرای لشکر جهنگوی و سپاه صحابه ،طرح بلوچستان بزرگتر توسط بلوچهای
پاکستان ،مهمترین چالشهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا
بهشمار میرود.

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از جنبه روش ،توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از
دادههای کمی و کیفی اجرا شده است .از این حیث ،روش گردآوری اطالعات ،کتابخانهای و
میدانی است .برای شناسایی متغیرهای مؤثر بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در
جنوب آسیا ،از نظر استادان دانشگاههای پاکستان ،هندوستان ،بنگالدش ،سریالنکا و ایران
در رشتههای جغرافیای سیاسی ،علوم سیاسی ،مطالعات منطقهای و روابط بینالملل بهره
گرفته شده است .باتوجه به ارتباط سابقه پژوهشی و اجرایی استادان با موضوع تحقیق و
اعتبار علمی دانشگاه بر اساس گزارش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری 521 ،نفر متخصص
شناسایی و پرسشنامه بهصورت الکترونیکی در قالب  51سؤال بسته ارسال شد51 .
پرسشنامه بهصورت کامل پاسخ داده شد .روایی پرسشنامه از لحاظ محتوایی و صوری
براساس نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایجی که از آزمون کرونباخ
( )1/333به دست آمد ،سؤاالت پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار بود .همچنین رتبهبندی
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متغیرها با استفاده از آزمون فریدمن صورت گرفته است .در پایان (نتیجهگیری) نیز
نگارندگان متغیرها را در سه محور «چالشهای امنیتی ـ دفاعی»« ،چالشهای اقتصادی»
و «چالشهای هویتی ـ ارزشی» دسته بندی کردند.
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چارچوب نظری
پیرامون پژوهش پیشرو ،نظریههایی که از سوی متخصصان ژئوپولیتیک ،علوم سیاسی
و روابط بینالملل در رابطه با منطقهگرایی مطرح شده است ،بهصورت جداگانه نمیتواند
بهعنوان نظریه و الگوی جامع و کامل در نظر گرفته شود .از این حیث ،سعی شده چارچوب
نظری بهصورت ترکیبی ارائه شود تا عمده ساختار پژوهش را تحت پوشش (نظری) قرار
دهد .نظریههای مطرحشده عبارت است از .5 :نظریه ساختار فضایی سامانه ژئوپولیتیکی
جهان کوهن  .2نظریه ارتباطات کارل دوویچ  .3نظریه نوبل  .4نظریه سازهانگاری  .1نظریه
باری بوزان (مکتب کپنهاگ).
نظریه ساختار فضایی سامانه ژئوپلیتیکی جهان کوهن
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این نظریه توسط سائل بی کوهن ،جغرافیدان معاصر امریکایی ارائه شده است .ساختار
فضایی شامل حوزه ژئواستراتژیک ،منطقه ژئوپولیتیکی ،نوارهای شکننده و کشورها و
مناطق مدخل (گذرگاهی) است .در این نظریه مناطق زیربخشهایی از حوزهها است؛
اگرچه ممکن است برخی میان آنها و یا مستقل از آنها باشند .مناطق ژئوپولیتیکی توسط
همجواری جغرافیایی و تعامالت سیاسی ،فرهنگی و نظامی و شاید بهواسطه مهاجرت و
ازدواج مردمان و تاریخهای مشترک ظهور ملی ،به یکدیگر پیوند میخورند .تمایزات میان
حوزه و منطقه تمایزاتی راهبردی و تاکتیکی است .کشورها در هر دو سطح منطقه و حوزه
فعالیت میکنند و برخی مواقع میتوانند روابط با دو منطقه یا دو حوزه را حفظ کنند .از
نظر کوهن مناطق ژئوپولیتیکی با تداوم توسعه خود به نیروهایی مهمتری در نظام

نظریه ارتباطات کارل دوویچ

1

از دیدگاه این نظریه ،ارتباطات جامعه یا اجتماع سیاسی منطقهای بدون وابستگی
متقابل (کارکردهای متقابل فنی ،اقتصادی و ارزشهای مشترک) اعضای تشکیلدهنده آن
امکانپذیر نیست .این وابستگی متقابل نیز تنها ازطریق شبکهای از ارتباطات و مبادالت
متقابل بهوجود میآید .با وجود این ،ارتباطات و مبادله بهتنهایی تشکیل چنین جامعهای را
تضمین نمیکند؛ زیرا ارتباطات اگر بهجای کشف و تقویت هویت جمعی مبتنی بر ارزشها
و منافع مشترک ،بر ارزشهای متمایز و انتظارات متفاوت تأکید کند ،ممکن است تنش را
تشدید کند .از اینرو باید بهموازات افزایش ارتباطات بین کشورهای شرکتکننده در
همگرایی منطقهای ،ارزشهای مشترک ،پیشبینیپذیری تصمیمگیرندگان و پاسخگویی
متقابل دولتها در سطح منطقه نیز تثبیت و تقویت شود (دهقانی فیروزابادی:5334 ،
.)515
نظریه نوبل
پاول نوبل 2برای توصیف و تحلیل هر منطقهای سه ویژگی را مورد بررسی قرار میدهد.
ویژگی اول پایههای قدرت و چگونگی توزیع منطقهای آن است .از دید نوبل معموالً در
سامانههای منطقهای و بینالمللی ،پایه نظامی قدرت مهمترین نقش و تأثیرگذاری بر رفتار
دولتها را ایفا میکند .بهعبارت دیگر ،دولتها برای دستیابی به اهدافشان از قدرت نظامی
استفاده میکنند .همچنین قدرت سیاسی ،اقتصادی و ارزشی نیز از اهمیت بسزایی
برخوردار است .ویژگی دوم زیرسامانه منطقهای منابع منازعه و سطوح آن است .در هر
منطقه یا زیرسامانه منطقهای میتوان منازعاتی را یافت که بهشکل تاریخی و تدریجی میان
دولتها شکل گرفته است .شناخت این منازعات و ماهیت و درجه شدت و تعداد آنها برای
فهم تحوالت منطقه ضروری است .همچنین منازعات و بیثباتیهای داخلی کشورها در هر
منطقهای میتواند تمام منطقه را بیثبات کند .از اینرو شناخت منازعات داخلی کشورها و
درجه امکان سرایت آنها به خارج از کشور برای فهم تحوالت منطقهای ضروری است.
ویژگی سوم زیرسامانه منطقهای از دید نوبل که باید مورد بررسی قرار گیرد ،الگوهای
منازعه و همکاری است .نظام بینالملل بر همکاریهای متقارن (میان دولتهای درون
منطقه) و غیر متقارن (میان دولتهای منطقهای از یک سو و ابرقدرتها از سوی دیگر)

1. Karl Deutsch
2. Paul Nobel
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بینالمللی تبدیل شدهاند (کوهن 34 :5337 ،ـ .)551
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تأثیر بسزایی دارد (حاجی یوسفی 41 :5334 ،ـ .)45
نظریه سازهانگاری
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سازهانگاری ،چارچوبی برای فهم روابط اجتماعی و ازجمله روابط بینالملل است .این
نظریه در بُعد هستیشناسی با تأکید بر نقش تکوینی عوامل فکری یا معنایی (ارزشهای و
هویت مشترک) ،واقعیات اجتماعی را نتیجه توافق و باور کنشگران میداند (مشیرزاده،
 3 :5332ـ  .)4از این حیث ،در چارچوب نظریههای سازهانگاری بیشتر بر دو عنصر تأکید
میشود :الف) باورها که عامل بهوجود آمدن معنا میشود  .2دانش که موجب ایجاد هنجار
میشود (معینی علمداری و راسخی)537 :5333 ،؛ بهعبارتدیگر ،سازهانگاری با تأکید بر
نقش هویت ،سازههای تمدنی ،عوامل فرهنگی ،هویتهای دولتی و ...به منافع دولتها و
الگوهای برآمده از آن (مشیر زاده 332 ،5333 ،ـ  )333میتواند نقشی مبتنی بر «دولت
همسو» و «دولت غیر همسو» یا «دشمن» و «دوست» بدهد .بر این اساس در چارچوب
نظریههای سازهانگار ،مناطق بهمثابه موجودات اجتماعی خلقشده است؛ زیرا کشورها خود
را اینگونه تصور میکنند که در منطقهای مشترک همزیستی داشته و آینده مشترکی
دارند (ای .لیک و مورگان.)23 :5332 ،
نظریه باری بوزان (مکتب کپنهاگ)
باری بوزان 5از افراد مؤسس و مؤثر مکتب امنیتی منطقهای ،مشهور به کپنهاگ است.
بوزان ( )5335مجموعه امنیتی منطقهای را بهصورت دستهای از کشورها با شبکهای از
روابط امنیتی متمایز و مهم ـ که تضمین میکند اعضا دارای سطح باالیی از وابستگی
متقابل هستند ـ توصیف میکند .گروهی از کشورها که نگرانیهای امنیتی اولیه و اصلی
آنها بهاندازهای بههم وابسته است که درواقع تصور امنیت ملی آنها بهصورت متمایز از
یکدیگر ممکن نیست .بنابراین عنصر مرکزی و محوری در منطقه امنیتی ،روابط امنیتی آن
و مؤلفههای وابستگی متقابل است که به امنیت مربوط میشود .بوزان این مجموعهها را
برحسب عامل جغرافیا تعریف و تعیین میکند؛ مانند مجموعه امنیتی منطقهای آسیای
شرقی و جنوب شرقی آسیا .اعضای این مجموعههای امنیتی بهنظر وی در داخل ناحیه
جغرافیایی مشخص و معینی قرار گرفتهاند؛ اگرچه مرزهای آنها ممکن است کدر و مبهم
باشد (ای .لیک و مورگان .)43 :5332 ،در کل ،ویژگیهای مجموعه امنیتی منطقهای باری
بوزان از این قرار است .5 :مجموعه امنیتی منطقهای مکان و فضای جغرافیایی دارد و فضا و
مکان جایی است که در آن روابط امنیتی متوالی وجود دارد و اعضای مجموعه نیز
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کشورهایی هستند که بطور گسترده در این روابط حضور دارند .2 .وجود الگوی دوستی و
دشمنی شرط اساسی تشکیل مجموعه امنیتی منطقهای است  .در این راستا وجود ترس و
هراس نسبت به یک موضوع بیش از هر چیزی خود را آشکار میکند و بهعنوان عاملی
چالشی در روابط دو کشور تأثیر میگذارد .3 .وابستگی متقابل امنیتی میان گروهی از
کشورها که اعضای مجموعه را تشکیل میدهند؛ یعنی تأثیر و تأثر اعضای تشکیلدهنده
مجموعه بهطوری که هرگونه تغییر و تحول در موقعیت یک بازیگر سبب ایجاد تغییر و
تحول در موقعیت دیگر اعضای مجموعه میشود .4 .همبستگیهای نژادی و فرهنگی
ازجمله عوامل تأثیرگذار بر تعیین شکل و ساختار مجموعههای امنیتی است؛ مانند عوامل
فرهنگی و قومی که بهعنوان جزئی از بنیادهای روابط کشورها است (بوزان 223 :5331 ،ـ
.)255
در مجموع برای تعیین و تعریف مناطق ،تحلیلگران غالباً این شاخصها را ذکر
کردهاند .5 :خودآگاهی اعضا از اینکه آنها یک منطقه را تشکیل داده و ادراکات و
برداشتهای دیگران از اینکه یک منطقه وجود دارد .2 .مجاورت و نزدیکی جغرافیایی اعضا
 .3شواهدی و قرائنی دال بر وجود میزانی از خودمختاری و تمایز از نظام جهانی ،بهگونهای
که منطقه مورد نظر در قدرت نظام مسلط دخل و تصرف داشته و استقالل خود را به
نمایش گذارد .4 .تعامالت شدید و منظم بین اعضا یا وابستگی متقابل قابل توجه آنها
.1درجه زیادی از شباهتها و نزدیکیهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی.
نگارندگان ضمن ترکیب این نظریات ،بر این باورند که اوالً؛ ارزیابی کشورهای جنوب
آسیا بهعنوان یک منطقه و تأثیر پویشهای آن بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران،
کاری عقالنی بهشمار میرود .دوم آنکه؛ شاخصهای اصلی در تعریف این منطقه (جنوب
آسیا) با توجه به امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ،عبارت است از .5 :مجاورت و نزدیکی
جغرافیایی ب .وجود هویتهای اشتراکی و متعارض ج .وجود سطحی از ارتباطات میان
ایران با کشورهای این منطقه (عمدتاً دوجانبه).
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شناسایی مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونی

چالشهای ایران در جنوب آسیا
براساس نظر استادان دانشگاههای پاکستان ،هندوستان ،بنگالدش ،سریالنکا و ایران در
رشتههای جغرافیای سیاسی ،علوم سیاسی ،مطالعات منطقهای و روابط بینالملل51 ،
متغیر مؤثر بهعنوان چالشهای منطقه جنوب آسیا برای جمهوری اسالمی ایران شناسایی
شد ،که به شرح ذیل است:
فشار امریکا بر کشورهای جنوب آسیا
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اگرچه امریکا تقریباً در روابط ایران با تمام کشورهای جهان نقش محدودکننده ایفا
میکند؛ اما این کشور بر منطقه جنوب آسیا بهدلیل مجاورت جغرافیایی با ایران و
جلوگیری از امکان دور زدن تحریمها و توسعه روابط تجاری ایران با آسیا ،تمرکز بیشتری
کرده است .بهگونهای که بهموازات گسترش روابط هند با امریکا ،تداوم مناسبات با ایران
دشوارتر شده است .در همین پیوند ،گفته میشود یکی از عمدهترین دالیل حمایتهای
راهبردی از هند (کمک به توسعه و تولید انرژی هستهای بهعنوان جایگزین انرژیهای
سنتی ،حمایت از نقشآفرینی رو به گسترش هند در جامعه بینالمللی بویژه عضویت در
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شورای امنیت) ،بهمنظور دور کردن این کشور از ایران است (ابرار معاصر51 :5332 ،؛
 .)Squassion, 2006: 12از اینرو هند نمیتواند خطمشی امریکا را در آسیای غربی و بویژه
ایران نادیده بگیرد .پیگیری این رویکرد را میتوان در رأی هند علیه ایران در آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ـ تحت فشار امریکا ـ درک کرد (گود و موخرجی.)553 :5335 ،
همچنین پیرامون اقدامات توسعهای در زمینه تجارت و سرمایهگذاری ،امریکا در چند سال
اخیر بر هند فشارهای زیادی وارد کرده است ،بهگونهای که جلوگیری از سرمایهگذاری در
تأسیس پاالیشگاه در سال  ،2117جلوگیری از توافق قرارداد گاز پارس جنوبی میان
شرکت نفت و گاز هند و شرکت ملی نفت ایران ،خط لوله گاز هند ـ پاکستان ـ ایران
(معامله  22میلیارد دالری برای  21سال گاز  LNGکه توسط شرکت خط لوله گاز
سراسری هند و شرکت ملی صادرات گاز ایران در سال  2111منعقد شد) ،و اخیراً هم
تحریم صادرات نفت ایران به هند ،از اقدامات محدودکننده امریکا در روابط هند با ایران
ارزیابی میشود (گود و موخرجی.)43 :5335 ،
سیاستهای امریکا در رابطه با روابط دوجانبه میان پاکستان و ایران نیز همیشه یک
عنصر مهم و تأثیرگذارِ محدودکننده بوده است (کومار .)34 :2113 ،در این میان ،نقش و
نفوذ محدودکننده امریکا در اقدامات پاکستان علیه جمهوری اسالمی ایران در ابعاد امنیتی
(اقدمات تروریستی علیه ایران در منطقه سیستان و بلوچستان) و اقتصادی نمایان است.
ازسوی دیگر امریکا ،سریالنکا (دیگر کشور منطقه جنوب آسیا) را هم به داشتن روابط
تجاری (معامله موشک و تجهیزات برای جنگ علیه  )LTTEبا ایران به تحریم تهدید کرده
بود (.)Madanayaka, 2015: 31
روابط کشورهای جنوب آسیا با رژیم صهیونیستی

پس از جنگ سرد ،رهبران هند به این نتیجه رسیدند که عادیسازی روابط با رژیم
صهیونیستی ،روند روابط هند با امریکا را آسان خواهد کرد .چرا که آنها معتقد بودند که
البی یهودی امریکایی تأثیر عمدهای بر تصمیمات سیاست خارجی واشنگتن دارد
( .)Abhyankar, 2012: 12درمجموع از زمان عادیسازی روابط هند با این رژیم ،همکاری
ویژهای در زمینه دفاع ،مبارزه با تروریسم و همکاری امنیتی ،تجارت ،کشاورزی ،تحقیقات
کشاورزی ،علم ،بهداشت عمومی ،فناوری اطالعات ،ارتباطات مخابراتی ،زیستفناوری،
تحقیقات فضایی ،امنیت سایبری و به اشتراکگذاری اطالعات ،جنگلکاری در مناطق
خشک ،بیابان دایی ،حفاظت از آب ،بازیافت فاضالب ،فناوریهای کمهزینه برای کنترل
آلودگی و نظارت بر محیط زیست داشتهاند ( )Ghosal, 2016: 1 - 17هند همچنین
بهعنوان یکی از بزرگترین خریداران تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی ،نقش مهمی ایفا
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531

کرده است .با پایان جنگ سرد ،جذابیت بازار اسلحه روسیه برای هند کاهش یافت .هند
تصمیم گرفت تا سامانهها و تجهیزات نظامی خود را مدرن و گوناگون کند و به تهدیداتی
که ممکن است از کشورهای متخاصم به این کشور مانند پاکستان و چین وارد شود،
متمرکز شده است .برای هند تجهیزات رژیم صهیونیستی بهلحاظ فناوری جزء بهترین
سامانههای موجود در جهان در نظر گرفته میشود و از لحاظ اقتصادی نیز در مقایسه با
سالحهای موجود دیگر معقول و منطقی است ( .)Ghosal, 2016: 20 - 37همکاریها،
تعامالت تحقیقاتی در زمینههای دفاع موشکی میان هند و رژیم صهیونیستی بیشتر قابل
تأمل است .آنها در این زمینه توافق کردند تا ساخت موشکهای زمین به هوا و همچنین
موشکهای دور برد را با نام "باراک" بهصورت مشترک انجام دهند .تحقیقات فضایی و
موشکی رژیم صهیونیستی که همواره بهدلیل فضای محدود جغرافیایی ،با محدودیت و
دشواری روبهرو بود ،پس از برقراری روابط گسترده نظامی با هند و کسب فضای مناسب و
مورد نیاز ،تأثیر محدویت جغرافیایی رژیم صهیونیستی را در تحقیقات فضایی تا حدودی
بیاثر کرده است (ابرار معاصر .)545 :5332 ،در زمینه تجاری نیز در دهه گذشته تجارت
هند با رژیم صهیونیستی شش برابر افزایش یافته است و دهلی نو به دومین شریک بزرگ
تجاری اورشلیم در آسیا در حوزه خدمات و کاالی غیر نظامی تبدیل شده است .این در
حالی است که روابط دوجانبه بهطور عمده بر محصوالت دفاعی و امنیتی متمرکز شده بود
و بهسرعت در سایر زمینهها گسترش یافت (.)Sharma & Bing, 2015: 620 - 632
پیرامون پاکستان ،از آغاز روند مادرید در سال  5335سؤال از عادیسازی روابط با
رژیم صهیونیستی بهطور گستردهای در این کشور مورد بحث واقع شد .برخی رهبران
سیاسی ،دیپلماتها و مفسران رسانهها از طرفداران شناسایی مشروط بودند .در ادامه این
روند ،در سال  5333محمد رفیق تارر ،رئیس جمهور وقت پاکستان ،با عزر وایزمن همتای
رژیم صهیونیستی خود در ترکیه مالقات علنی داشت .بینظیر بوتو (نخست وزیر اسبق این
کشور) نیز در سال ( 2115تیرماه سال  )5331در حاشیه نشست سوسیالیستها در
لیسبون با شیمون پرز وزیر خارجه رژیم صهیونیستی دیدار کرد (سازمان جغرافیایی،
 .)234 :5331در سال  ،2113پرویز مشرف ،رئیس جمهور وقت پاکستان هم در سخنرانی
خود به این مسئله بهاینگونه اشاره کرد" :من همواره این موضع خودم (بهرسمیتشناختن
رژیم صهیونیستی و رابطه با آن) را تکرار خواهم کرد .اختالف ما با اسرائیل چیست؟ ما
نمیتوانیم فلسطینیتر از فلسطینیان و کاتولیکتر از پاپ باشیم" (.)Ha’aretz, 2003
نپال و رژیم صهیونیستی نیز از سابقه طوالنی در روابط صمیمانه (برقراری روابط
دیپلماتیک در سال  )5351برخوردار هستند .رژیم صهیونیستی ،نپال را با کمکهای

تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسالمی ایران

در دورههای مختلف ،تحریمهای گوناگونی بر ایران تحمیل شده است؛ امریکا از سال
 5331میالدی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از سال  2115میالدی
ایران را تحریم کردند .دامنه تحریمهای امریکا بهدلیل قدرت ساختاری و نهادی امریکا و
همچنین گستردگی قدرت اقتصادی این کشور و بهدنبال آن حضور در دیگر زیرسامانههای
بینالمللی ،بُرد جهانی (که وجه آشکار آن در سازمان ملل و شورای امنیت و اتحادیه اروپا
است ).دارد .تحریم نفت و محصوالت پتروشیمی ،تحریم بانک مرکزی و داراییهای آن،
جلوگیری از دسترسی به سامانه خدمات پیامی مالی برای انجام نقل و انتقال پول و بهطور
کلی تحریمهای مالی و نفتی که اقتصاد ایران را هدف گرفته بود ،ازجمله تحریمهای
سنگین امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران طی سالهای اخیر بوده است ( International
 .)Crisis Group, 2013: 13 - 14در همین راستا ،بهدلیل پیوند منطقه جنوب آسیا با
کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا و همچنین وابستگی این منطقه به انرژی ،یکی از
مناطق راهبردی برای امریکاییها (بویژه در دولتهای اوباما و ترامپ) و اروپاییها بهمنظور
«بینالمللیکردن تحریمها» و اعمال «فشار حداکثری» علیه ایران ،همین منطقه (جنوب
آسیا) است .ترس از تحریمهایی چون «قانون تحریمهای ایران و لیبی» (« ،)ilsaقانون
جامع تحریمها» ،و مسئولیتپذیری و محرومیت ایران  ،cisadaهندوستان را وادار کرد
طرح بسیار مهم خط لوله ایران ـ پاکستان ـ هند برای انتقال گاز از ایران به هند ازطریق
پاکستان را بهدلیل مخالفت آشکار امریکا به بعد موکول کند (گود و موخرجی.)43 :5335 ،
همچنین معامله  22میلیارد دالری برای  21سال گاز  LNGکه توسط شرکت خط لوله
گاز سراسری هند و شرکت ملی صادرات گاز ایران در سال  2111امضا شده بود ،با فشار
دوبارۀ امریکا مسکوت ماند (گود و موخرجی )43 :5335 ،در مجموع در یک دهه اخیر،
اقدامات دولت اوباما در بینالمللیکردن تحریمهای ایران و رویکرد ترامپ در به «صفر
رساندن صادرات نفت ایران» در چارچوب «فشار حداکثری» ،تأثیر بهسزایی در مراودات

بررسی چالشهای ژئوپولتیک سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا (شبه قاره هند)

کوتاهمدت در موضوعات مختلف بهویژه در زمینههای کشاورزی ،آموزش ،توسعه روستایی،
منابع آب ،گردشگری و غیره ،حمایت کرده و کارشناسان رژیم صهیونیستی در مدیریت
مزرعه ،تلقیح مصنوعی ،آبیاری ،آموزش کودکان ،کارگران ،همکاریهای بیوتکنولوژی و
ماشینآالت کشاورزی در نپال کمکهای فنی ارائه دادهاند .تدوین پیشنویس توافقنامه
پیشنهادی دیگری نیز بین دولت نپال و رژیم صهیونیستی تحت عناوینی چون بررسی
معافیت متقابل ویزا برای دارندگان گذرنامههای دیپلماتیک و همکاری در زمینههای
فرهنگ ،و آموزش و پرورش و ...در حال انجام است (.)NEPAL, 2015: 20 - 49
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از دیگر چالشهای جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی در منطقه جنوب آسیا،
برخورداری هند و پاکستان از تسلیحات هستهای است .فرهنگ راهبردی آسیای جنوبی با
دشمنی میان هند و پاکستان مشخص شده است .عوامل مختلفی سبب حرکت هند و
پاکستان بهسمت تسلیحات هستهای شد .محرکها و عللی که هند را بهسمت برنامه
تسلیحات هستهای سوق داد از این قرار است .5 :نگرانی از تهدید چین بهویژه پس از
شکست هند در جنگ  5352و آزمایش تسلیحات هستهای پکن در سال .2 ،5354
تضمین برتری منطقهای در برابر پاکستان .3 ،ارتقای جایگاه هند در سطح جهانی .درمقابل
محرکهای پاکستان برای حرکت بهسمت برنامه تسلیحات هستهای را میتوان بهاینگونه
جمعبندی کرد .5 :بیاعتمادی تاریخی اسالمآباد نسبت به دهلی نو  .2ترس پاکستان از
جاهطلبیهای هستهای هند  .3جنگهای هند و پاکستان در سالهای  5351و  5375و
شکست پاکستان (.)das, 2010: 159; davies, 2004: 64
آخرین موجودی کالهکهای هستهای که هند از آن برخوردار است ،حدود  31ـ 511
عدد است درحالیکه فهرست موجودی پاکستان  31ـ  551برآورد شده است .زاغه
هستهای هند در حاضر سه قسمت دارد .نخستین قسمت ناوگان بمبافکن دوربرد است که
قادر بهحمل سالح هستهای است؛ این بمبافکنها شامل میراژ  2111اچ ،جاگوآر آی اس،
میگ  ،27و سوکوی سو  ،31است .دومین قسمت تعدادی موشک بالستیک بومی و
زمینپایه است؛ ازجمله میتوان به پریثوای 511( 5کیلومتر) ،پریثوای  211( 2کیلومتر)،
نسخه دریایی پریثوای  211( 3کیلومتر) ،ساگاریکا ( 311کیلومتر) ،آگنی 5111( 5
کیلومتر) ،آگنی  2111( 2تا 2111کیلومتر) ،آگنی  3111( 3کیلومتر) ،آگنی1111( 4
کیلومتر) ،سویا ( 51111تا  52111کیلومتر) اشاره کرد ( .)arsad, 2017: 20-18سومین
قسمت زاغه هستهای هند نیز از زیردریاییهای قادر به حمل سالح هستهای تشکیل
میشود .هند در حال ساخت زیردریایی بومی به نام آی ان اس آریهانت است .پاکستان هم
که تا سال  5337به اورانیوم غنیشده الزم برای تولید سالحهای هستهای دست یافته بود،
در سال  5331اجزای الزم برای ساخت چاشنی هستهای را تولید کرد ( gartzke and
() )kroenig, 2009: 154فاطمی نژاد .)arsad, 2017: 20 - 18( )535 :5334 ،ازجمله
ابزارهای پاکستان برای استفاده از بمب هستهای میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
جنگندههای اف  55و میراژ  1پی ای ،موشکهای کوتاهبرد و میانبرد شامل هاتف 5
(محدوده  31ـ  511کیلومتر) ،ابدالی ( 251ـ  311کیلومتر) ،غزنوی ( 111تا 311

کشف منابع تامین انرژی در کشورهای جنوب آسیا

کشورهای جنوب آسیا با انبوه جمعیت بیشتر از همتایان خود در جهان در معرض ابتال
به بحران انرژی هستند .همه کشورها در این منطقه واردکنندگان مواد نفتی هستند .در
این زمینه ،استفاده از سوختهای زیستی بهعنوان منبع انرژی بومی و تجدیدپذیر میتواند
نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات نفت و رشد اقتصادی داشته باشد .در چند سال
گذشته ،عالقه به این سوختهای سبز بهطور چشمگیری افزایش یافته است .جنوب آسیا،
ازلحاظ زمینشناسی از منابع انرژی فراوانی برخوردار است .این منطقه دارای منابع انرژی
گرمایی پایدار بزرگی بالغبر  213،173مگاوات ،توان انرژی بادی 245،331 ،مگاوات ،توان
انرژی آبی  1.5کیلو وات بر متر مکعب در روز و توان خورشیدی است .پاکستان و هند،
پرجمعیتترین کشورهای جنوب آسیا ،دارای  57.37تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و
 1.33میلیارد بشکه ذخایر نفتی هستند .ازسوی دیگر ،بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان
در جنوب آسیا واقع شده و این در حالی است که پاکستان و هند مشترکاً بخش بزرگی از
ذخایر  413میلیارد تنی را در اختیار دارند (Saeed () Muhammad etal, 2015: 1-33
 ) Abbasa etal, 2018: 26-34( )etal, 2016: 216-225نپال بهتنهایی دارای توان برق آبی
 33111مگاوات است .حتی اگر تقاضای انرژی با سرعت  51درصد افزایش یابد ،تقاضای
داخلی تا سال  2121تنها به  3111مگاوات خواهد رسید (.)Iftikhar etal, 2015: 16
درحال حاضر کشورهای آسیای جنوبی تالش چندی را برای انتقال انرژیهای جایگزین
بهویژه انرژیهای تجدیدپذیر آغاز کردهاند تا وابستگی بیش از حد کشورهای جنوب آسیا را
به سوختهای فسیلی کاهش دهند و تقاضای رو به رشد انرژی را مدیریت کنند ( Salem
)etal, 2015: 538-545

بررسی چالشهای ژئوپولتیک سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا (شبه قاره هند)

کیلومتر) ،شاهین  711( 5کیلومتر) ،غووری 5،511( 5ـ  5111کیلومتر) ،غوری2111( 2
کیلومتر) و شاهین 2411( 2تا  2111کیلومتر) .پاکستان همچنین موشک کروز بابار
( 111کیلومتر) و موشک کروز تبلیغاتی ( 311کیلومتر) را راهاندازی کرده است .گزارش
شده که پاکستان دارای ذخایر محدود موشکهای چینی  511( 3M-کیلومتر) و 55M-
( 311کیلومتر) است همچنین غوری 3با محدوده  3111کیلومتری و شاهین 3با دامنه
مشابه در حال توسعه است)arsad, 2017: 20 - 18( .

وجود منابع جایگزین بهجز ایران برای تأمین انرژی جنوب آسیا

منابع گوناگون انرژی در کشورهای همسایه در منطقه جنوب آسیا وجود دارد .میانمار
و سه جمهوری آسیای مرکزی (قزاقستان ،ترکمنستان و ازبکستان) و کشورهای حوزه
خلیج فارس دارای توان قابل توجهی برای صادرات نفت ،گاز و برق هستند .شرکت نفت و
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گاز هندی ( )ONGCدر اکتشاف ،توسعه و تولید نفت و گاز در حداقل  52کشور خارج از
کشور هندوستان مشارکت دارد .این کشورها شامل میانمار ،روسیه ،ویتنام ،قطر ،سودان،
نیجریه ،ساحل عاج ،لیبی ،مصر ،سوریه ،عراق و ایران است .همچنین شرکت  GAILهند
در میانمار در استخراج و تولید گازهای دریایی شرکت دارد .انتظار میرود نفت و گاز
صادراتی از این سرمایهگذاریها برای بهبود امنیت انرژی هند افزایش یابد .عالوه بر این،
راهبرد تأمین انرژی بر  LNGوارداتی و گاز لولهکشی وارد شده از میانمار ،آسیای مرکزی و
احتماال از بنگالدش متکی است ( .)ESMAP, 2008: 40 - 91میانمار با ذخایر نفتی 3.2
میلیارد بشکه نفت ،ذخایر گاز طبیعی  53تریلیون فوت مکعب ،توان برق آبی 33،721
مگاوات ،یکی از همسایگان ثروتمند (منابع انرژی) آسیای جنوبی است .هند در حال توسعه
طرح چندمنظوره  Tamantiاست که در نزدیکی مرز هند و میانمار با ظرفیت نصبشده
 5211مگاوات در مرحله اول و  411و  711مگاوات در مرحله دوم و سوم قرار دارد و
بیشترین میزان تولید برق از این طرح برای فروش در هند ،در نظر گرفته شده است.
شرکتهای انرژی هندی در سرتاسر بخش خصوصی و دولتی ،سهامی را برای توسعه
میدانهای گاز و نفت در میانمار گرفتهاند .شرکت نفت و گاز طبیعی و اداره گاز هند حدود
 31درصد سهام خود را در بلوکهای  5A-و  4A-ذخیره کردهاند که ذخایر آن بهترتیب
برابر با  tcf 1.7تا  51ـ  tcf 53گاز در ساحل میانمار است ( .)Rahman, 2012: 47-48
منطقه آسیای مرکزی هم یکی از حوزههای مهم انرژی و در دسترس منطقه جنوب آسیا
است .این منطقه در کمترین تخمین  2/57و در بیشترین تخمین  7/43میلیارد بشکه
ذخایر شناختهشده ( %1از کل ذخایر جهانی نفت) و  51/5تریلیارد متر مکعب ( %3/3کل
ذخایر جهانی گاز) را داراست ( .)bp, 2011در بین گزینههای مختلف ،صادرات گاز به
جنوب آسیا ،یکی از مهمترین گزینههای این کشورها است؛ همچنین چندسال پیش،
شرکت هندی  GAILقرارداد سیساله خرید گاز با شرکت «ترکمنگاز  »3را امضا کرد کـه
قرار است از خط لوله تاپی بـه هند منتقل شود (.)Mallya & Deshmukh, 2015: 3
درکنار این منابع میتوان به توان کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس اشاره کرد .هند در
اصل با کشورهای خلیج فارس مانند عربستان ،کویت و امارات توسعه روابط بلندمدت و
راهبردی را در بخش انرژی شامل عرضه نفت و فرآوردههای نفتی ،سرمایهگذاری مشترک،
صنایع پتروشیمی و بازاریابی توافق کرده است .هند همچنین از سال  2113قراردادهایی با
قطر برای عرضه  7.1میلیون تن  LNGدر سال بهمدت  21سال منعقد کرد ( ESMAP,
.)Sikri, 2008: 17( )2008: 40 - 91

کشورهای آسیای جنوبی بهمنظور افزایش امنیت انرژی ،راهبرد گوناگونی را در تأمین
منابع و ابزار واردات ،ازجمله خطوط لوله در نظر گرفتهاند .کشورهای حاشیهای این منطقه
از نظر نفت و گاز غنی هستند .از اینرو ،ساخت خط لوله برای جنوب آسیا امکانپذیر است،
چنانکه یکی از طرحها ،خط لوله گاز میانمار ـ بنگالدش ـ هند ( )MBIاست .طرح خط
لوله سهجانبه ابتدا توسط شرکت خصوصی بنگالدش بهنام موهانا هولدینگ ،در سال 5337
پیشنهاد شد .این خط لوله در مسیر ایالت اراکان در میانمار و سپس از ایالتهای شمال
شرقی میزورام و تریپورا در هند ،قبل از عبور از بنگالدش و درنهایت به کلکته در بنگال
غربی ،ساخته میشود ( .)Dadwal, 2011: 756 - 758این خط  311کیلومتر طول دارد و
بهمنظور انتقال پنج میلیارد متر مکعب گاز طراحی شده است ( .)Huda, 2013: 2ازسوی
دیگر ،برای انتقال گاز به ایالت بنگال غربی در هند ،مذاکرات با دولت بنگالدش برای تأمین
امکانات حمل و نقل صورت گرفت؛ بهگونهای که در ژانویه سال  ،2111بنگالدش با اجازه
عبور خط لوله ازطریق قلمرو خود موافقت کرد .طبق مفاد این توافقنامه ،شرکت انتقال گاز
بنگالدش مسئولیت مدیریت خط لوله  531مایلی در قلمرو خود را برعهده خواهد داشت و
ساالنه  521میلیون دالر هزینه حمل و نقل دریافت خواهد کرد ()ESMAP, 2008: 55
خط لوله  TAPIبرای اولینبار در دهه  5331پیشنهاد شد و توافقنامههای اولیه بین
سالهای  2112و  2113بین چهار کشور امضا شد .خط لوله  TAPIبرنامهریزی شده است
تا از میدانهای گالکینیش در ترکمنستان ،و هرات ،نیمروز و قندهار در افغانستان ،و کویته،
دره غازیخان و مولتان در پاکستان عبور کند و به مرز هند در فاضلکا برسد .حجم گاز
اختصاص دادهشده ساالنه پنج میلیارد متر مکعب برای افغانستان و  54میلیارد متر مکعب
برای هند و پاکستان است .انتظار میرود خط لوله تاپی  211تا  211میلیون دالر هزینه
حمل و نقل برای پاکستان و افغانستان درآمد داشته باشد و امنیت انرژی طوالنیمدت را
برای بیش از  5.1میلیارد نفر در منطقه ایجاد کند .با وجود موانع ،نشانههایی از پیشرفت
در زمانهای اخیر در طرح تاپی مشاهده شده است .ساخت بخش ترکمنستان تاپی نیز در
دسامبر  2151آغاز شد و مراسم افتتاحیه آغاز کار طرح در پاکستان و افغانستان در سال
 2157بود ( .)Huda etal, 2017: 202 - 203همچنین پیشنهاد دیگری نیز برای ساختن
خط لوله گاز از میدان گاز گنبد قطر به هند ازطریق امارات و کراچی پاکستان برای مدت
طوالنی مورد توجه قرار گرفته است .خط لوله  5331کیلومتری از میدان گاز گنبد به
امارات ،از طریق دریا خواهد بود .همانطور که برنامهریزی شده است ،این خط لوله در
امارات از روی زمین عبور میکند و از زیر دریا تا کراچی ادامه دارد و سپس ازآنجا دوباره

بررسی چالشهای ژئوپولتیک سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا (شبه قاره هند)

وجود مسیرهای جایگزین بهجز ایران برای تأمین انرژی جنوب آسیا

531

به زیر دریا میرود تا به ساحل غربی هند برسد (.)ESMAP, 2008: 45
رقابت پاکستان برای ایجاد مسیر گذرگاهی رقیب با جمهوری اسالمی ایران
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سرزمین پاکستان از موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی منحصر به فردی برخوردار
است .این کشور از سمت غرب به افغانستان ،ایران و منطقه غنی خلیج فارس و شبه جزیره
عربستان دسترسی مستقیم دارد و از سمت شرق با شبه قاره هند پیوستگی جغرافیایی
دارد و حتی بخشی از این منطقه ژئوپولیتیکی از سمت جنوب به پهنه اقیانوس هند
دسترسی مستقیم دارد و از سمت شمال شرقی و شمال در نزدیکی کشور بزرگ چین و
منطقه آسیای مرکزی است .این وضعیت باعث بهوجودآمدن موقعیت کمنظیر ژئوپولیتیکی
کشور پاکستان شده است .شبکه حمل و نقل و ارتباطات زمینی در محور شمالی ـ جنوبی
بین حوزههای اقتصادی مهم آسیا یعنی روسیه و هند ،هند و آسیای مرکزی ،آسیای
جنوبی با آسیای مرکزی ،چین با منطقه خلیج فارس و شبه جزیره عربستان بسیار ضعیف
است .این مسئله در بستر کالنتر ،در قاره وسیع اوراسیا دیده میشود که محورهای
ارتباطی شمالی ـ جنوبی بهخوبی شکل نگرفتهاند و به همین دلیل حتی ارتباطات قاره
آفریقا با مرکز خشکی اوراسیا نیز با مشکل جدی روبهرو است .واقعیت این است که
پاکستان ،هممرز با محور شرق ایران ،اکنون در کریدورهای ترانزیت و خطوط لوله آسیای
مرکزی و اصوالً بهلحاظ ژئوپلویتیک و نیز ژئواکونومی خود را رقیب بالفعل ایران تلقی
میکند (نصیری .)35 :5332 ،دو دولت چین و پاکستان برای فعالسازی کریدور اقتصادی
چین ـ پاکستان توافقنامههایی را امضا کردند که بهموجب آن طرح توسعه کریدور چین ـ
پاکستان ( )CPECشامل تأسیس شبکه ریلی ،جادهای و خطوط لوله انرژی است که شهر
بندری گوادر در استان بلوچستان پاکستان را به شهر چینی کاشغر در استان سین کیانگ
در غرب چین متصل میکند .پاکستان با توجه به موقعیتش در رابطه با آسیای جنوبی و
مرکزی و نزدیکی به شبه جزیره عربستان در سواحل جنوبی ،نقش محوری در پیشبرد
طرح  CPECدارد .طرحهای پکن برای جاده ابریشم زمینی و دریایی بر روی کریدور
اقتصادی چین و پاکستان تکیه میکند .طرح بندر گوادار با مشارکت راهبردی چین و
پاکستان ،یکی از مهمترین طرحهای توسعه مشترک آنها در سالهای اخیر است ( Haider,
.)Chaziza, 2016: 3 - 4( )2005: 95 - 103
مناقشات شیعه و سُنی در پاکستان
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درحالیکه درصد زیادی از جمعیت شمال غربی و شرق هند بریتانیا ،مسلمانان بودند؛
اما در عین حال در  21درصد از جمعیت شبه قاره بهشمار میرفتند .پس از سال 5347
گوناگونی و اختالف میان مسلمانان این منطقه افزایش یافت .با وجود اکثریت آشکار سُنی

مناقشات مسلمان و هندو در هندوستان

اسالم در هند با بیش از  534میلیون پیرو ( ،)2155دومین دین پس از آیین هندو
است .پس از اندونزی و پاکستان ،هند زیستگاه بیشترین جمعیت مسلمان در جهان است.
تقریباً نیمی از مسلمانان هند ( )%47در سه ایالت اوتارپراداش ،بنگال غربی و بیهار زندگی
میکنند .باوجود اینکه هند بهعنوان زادگاه بسیاری از ادیان شناخته شده است ،موقعیت
اجتماعی و اقتصادی مسلمانان بهطور متوسط شبیه به طبقه پایین جامعه هند است.
(( )Babu, 2017: 27 - 30جمشیدیBhalotra, ( )Khan etal, 2008: 44( )5 :5372 ،
 )2012: 1 - 15در جریان تقسیمبندی هند و پاکستان ،خشونت فرقهای میان هندوها و
مسلمانان نیز به اوج رسید .هندوهای مهاسابا ،سازمان خدمت به کشور ( )rssو سازمانهای
دیگر تالش خود را برای گسترش تعصب و دشمنی مذهبی ،و تحریک هندوها برای
مهاجرت از پاکستان انجام دادند .به همین ترتیب ،لیگ مسلمان نیز اقداماتی را انجام داد
که بهشدت مسلمانان را ترغیب میکرد که از هند خارج شوند .در اوایل ،درگیریهای
فرقهای میان هندوها و مسلمانان بیشتر در شمال هند اتفاق میافتاد؛ اما اکنون به جنوب
هند گسترش یافته است و این روند همچنان گستردهتر شده است .در گذشته ،خشونت
فرقهای بهطور کلی به شهر محدود شده بود ،اما اکنون به مناطق روستایی گسترش یافته
است( )Hu, 2015: 242 - 246( .جمشیدی 45 :5372 ،ـ  .)54در میان بزرگترین حوادث
1. http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/database/Fidayeenattack.html
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اختالفات مذهبی و عقیدتی قابل مشاهده است .سنیها درصد زیادی از مسلمانان پاکستان
و شیعیان بین  51تا  21درصد جمعیت پاکستان را تشکیل میدهند (.)Mlik, 2002: 13
تا قبل از دهه  ،5331شیعیان فعالیت سازمانی و سیاسی چشمگیری در پاکستان نداشتند
و روابط سنی ـ شیعه بهطور گسترده بر صـلح و آرامـش مبتنی بـود و خبری از خشونت
فرقهای بین آنها نبود؛ اما بهتدریج بـهدلیل زمینههای داخلی ،منطقهای و بینالمللی چنین
توازنی بههم ریخت و روابط شیعه و سنی منازعهآمیز شد (واعظی .)541 :5331 ،تحوالتی
چون دخالت پاکستان در جنگ افغانستان و شوروی در دهه  ،5331سیاستهای
"اسالمگرایانه" بحثبرانگیز ژنرال ضیاءالحق و احساس توانمندی شیعه پس از انقالب
اسالمی ایران در سال  ،5373به آزار و اذیت بسیاری از شیعیان بهدست تعدادی از
سازمانهای شبه نظامی ضد شیعه کمک کرده است ( .)Singh, 2015: 4675 - 4667طبق
گزارش پورتال تروریسم جنوب آسیا در سال  ،2153از سال  2115تا  ،2153مجموعاً 473
مورد حادثه خشونت فرقهای رخ داده است که در آن  7235نفر کشته و  51423نفر
زخمی شدند.5

537

نشریه علمی آفاق امنیت  /شماره چهل و نهم ـ زمستان 1311

بین مسلمانان و هندوها میتوان به این موارد اشاره کرد :کشتار بزرگ کلکته در سال
 ،5345جنگ بیهار و گرماقشت در سال  5345پس از شورش ناهالی در شرق بنگال ،قتل
عام مسلمانان در جامو ،قتل عام مسلمانان بعد از عملیات پولو در حیدرآباد ،ضد شورش
علیه مسلمان در کلکته در سال  ،5311شورشهای گجرات  ،5353شورشهای بایایوندی
 ،5334شورشهای گجرات  ،5331شورشهای باگلپور  ،5333شورشهای بمبئی در
سال  ،5333شورشهای گجرات در سال  2112و در سالهای اخیر ،کشتار عظیم مسلمانان
بهویژه در سال  .)Babu, 2017: 27 - 30( 2121گروههای بنیادگرای هندی بهشدت با این
فکر مخالفاند که اقلیتهای قومی ـ مذهبی باید با هندوها برابر باشند .در داخل این
گروهها ،تشکیالت داوطلبان ملی  R.S.Sبهطور خاص قصد دارد هند را به کشوری هندو
(هندو استرا) تبدیل کند (.)Singh, 2018: 2 - 16
شاخه دیوبندی اهل سنت در جنوب آسیا

مراد از دیوبندی ،تمام علمایی هستند که سرچشمه فکری آنها از اندیشه «شیخ مجدد
الفثانی احمدبن عبداالحد سرهندی» است؛ و پس از آن به «امام شاه ولیاهلل احمدبن
عبدالرحیم» و سپس به بنیانگذاران دانشگاه دارالعلوم دیوبند «امام محمد قاسم نانوتوی»،
«شیخ الفقیه رشید احمد گنگوهی» و «شـیخ محمد یعقوب نانوتوی» متصل میشوند.
فرقی ندارد که دیوبندی از دارالعلوم دیوبند فارغالتحصیل شده باشد یا از مظاهرالعلوم
سهارانپور و یا غیر از ایندو ،مانند مدرسههای زیادی که در هند و یا شبه قاره و غیر از آن،
از بالد غرب و شرق که در پوشش مسلک و مذهب و منهج آنها قرار دارند .خالصه اینکه
لفظ دیوبندی در ابتدا به کسانی که ساکن «قـریه دیوبند» بودند اطالق میشد و سپس به
فارغالتحصیالن «دارالعلوم دیوبـند» و در آخر و زمان حاضر لقب هر سنیمذهبی است که
حنفی باشد یا شافعی ،عالم باشد یا عامی «دیوبندی» .دیوبندیها تمام مسلمانان بهجز
وهابیها و خودشان را به دیده مشرک مینگرند و در این میان ،با شیعیان عناد و دشمنی
ویژه دارند .دشمنی گروههای وهابی و دیوبندی با شیعیان بهحدی است که در این راه
حتی بر روی بعضی از عقاید خود پا میگذارند (قاسمی43 :5373 ،؛ شفیعی 72 :5331 ،ـ
.)75
نفوذ و حمایت عربستان از نهادهای مذهبی مروج تفکر وهابیت در جنوب آسیا
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یکی از ویژگیهای مـحیط امـینتی جنوب آسیا حضور غیر رسمی بازیگران منطقهای و
نقش سلبی و منفی برخی از بازیگران مـنطقهای است که عامل تشدید بیثباتی و چهره
ناهمگون و مخدوش امنیت در این کشورها شده است .در میان این کشورها برجستهترین
نقش از آن عربستان است (واعظی 53 :5331 ،ـ  .)52در سطح دوجانبه عربستان بهدنبال
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راهکارهایی با اهرم جمعیت مسلمانان هند برای پیشبرد منافع منطقهای و جهانی خود
است .عربستان ازطریق ساخت مساجد ،مدارس و مؤسسات یادگیری عربی و توزیع متون
مقدس بین فقرا و مردم فقیر مسلمان هند به جایگاه خوبی دست یافته است .در دو دهه
گذشته ،این کشور شاهد شتاب در شیوههای اسالمی سلفی بوده است و برخی نیز نفوذ
آنها را در افزایش جهاد در کشمیر میبینند .انتصاب پیدرپی مقامات پلیس بهعنوان سفیر
در ریاض (بهعنوان مثال  .T. T. Pعبداهلل و احمد جاوید) ،نگرانیهای دهلی نو در مورد
پیوندهای احتمالی سعودیها و افراطگرایی را نشان میدهد .ریاض عالوه بر ارائه
آموزشهای عربی و قرآنی در درون کشورهای اصلی ،تعداد زیادی بورس تحصیلی را برای
دانشجویان مدارس دینی برای تحصیل در دانشگاه اسالمی مدینه فراهم میکند که اغلب
بهعنوان منبع اصلی رادیکالیزهشدن در میان جوانان مسلمان شناخته میشود
( .)Kumaraswamy, 2018: 65 - 75در میان دیگر سرمایهگذاریها ،حمایت عربستان از
تشکیالت آموزشی اهل حدیث هند و پاکستان بسیار قابل توجه است که جهتگیری
مذهبی آنها به وهابیتهای عربستان نزدیک است .دانشآموزان وابسته به مدرسههای اهل
حدیث بهطور مرتب برای آموزش عالی به عربستان فرستاده میشوند و بسیاری از آنها برای
درسدادن در این مدرسهها و مدارس دیگر به کشور خود بر میگردند (.)ibid: 174 - 176
جماعت مجاهدین بنگالدش ادعا کرده است که از اهداکنندگان فردی در کشورهای
مختلف غرب آسیا کمک مالی دریافت کرده است .گزارشها همچنین ادعا کردهاند که
ازسوی سازمانهای غیر دولتی بینالمللی مستقر در عربستان ،کویت ،قطر و امارات برای
 JMBبودجه آمده است ()Rubin, 2010: 62
گروههای بنیادگرای لشکر جهنگوی و سپاه صحابه

مکاتب و مذاهب گوناگونی در پاکستان وجود دارد که ریشه وهابیت داشته و بهنوعی
دیدگاههـای افراطی را منعکس میکنند .برخی از این گروههای افراطی عبارت است از:
 .5سپاه صحابه ( :)sspموالنا حقنواز جهنگوی و  23تن از همکارانش سپاه صحابه را در
منطقه جهنگ ،در غرب پنجاب تأسیس کردند ).(Mir, 2008: 216) (Roy, 2004: 23
عوامل گوناگونی انگیزه شکلگیری سپاه صحابه را توضیح میدهد .واضحترین دلیل آن
رویارویی با نفوذ شیعه و محدودکردن روند سازمانی تحریک نفاذ فقه جعفریه ()TNFJ
است که معتقدند توسط دولت ایران پشتیبانی میشود؛ اما برخی ادعا میکنند که سپاه
صحابه در پاسخ به سلطه مالکان شیعه بر مسلمانان سنی در جنگ تشکیل شده است.
ازلحاظ ایدئولوژیک ،سپاه صحابه خواستار تشکیل دولتی در پاکستان است که بر روی اهل
سنت ،اسالم حنفی بر اساس خلفای صدر اسالم ساخته شده باشد .افراطگرایان سپاه
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صحابه عمدتاً به روشهایی چون قتلهای هدفمند اعضای برجسته جامعه شیعه و بهویژه
اعضای تحریک نفاذ فقه جعفریه و حمله به عبادتکنندگان در مساجد شیعه ،حمله به
نمادهای کشور ایران ،انتشار مطالب ادبی ضد شیعی در مدارس و مساجد ،همچنین
سازماندهی تظاهرات علیه شیعه و مبارزات انتخاباتی عمل میکنند ( Howenstein, 2008:
.(Zaman, 1998: 714) (mir, 2008: 216) )ZahabandRoy, 2004: 23( ) 35
 .2لشکر جهنگوی ( :)LeJدر سال  5335توسط ریاض بصره ،مالک اسحاق و اکرم
الهوری تشکیل شد .لشکر جهنگوی سازمانی افراطی نظامی اسالمی سنی است که بخش
عمدهای از نیروی خود را به مبارزه با مسلمانان شیعه پاکستان بهمنظور ایجاد یک خالفت
مسلمانان سنی در سراسر کشور بهعنوان بخشی از جنبش دیوبند هدایت میکند ( Sloan
 .)& Anderson, 2009: 375 - 376تفکری هست که میگوید لشکر جهنگوی بهعنوان
شاخه نظامی پیرو سپاه صحابه برای انجام حمالت علیه جامعه شیعه تشکیل شده است و
عدهای نیز بر این باورند که برخی از اعضای افراطی سپاه صحابه بهخاطر ناراضیبودن از
رهبری سپاه صحابه بهخاطر دور بودن از آرمانهای جهنگوی این سازمان را تشکیل دادهاند
(.)mir, 2008: 227
طرح بلوچستان بزرگتر توسط بلوچهای پاکستان
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از زمان استقالل پاکستان ،این کشور با چندین جنبش ملی روبهرو شده که جنبش
ملیگرای بلوچ یکی از آنها است .این مسئله ملی در پاکستان ریشه در دوران استعمار دارد.
جنبش برجسته بلوچ درطول استعمار انگلیس در قالب خودمختاری منطقهای ،بهدلیل
خشم علیه سیاستهای دولت استعماری بهوجود آمد ) .(Amin 1993: 57 - 59بلوچستان
بهمعنای "سرزمین بلوچ" در کوههای ناهموار جنوب غربی پاکستان واقع شده که بزرگترین
استان کمجمعیت و بسیار توسعهنیافته پاکستان است .منطقهای که بهعنوان منطقه جنگی
پاکستان شناخته میشود ،با فقر حاد ،بیسوادی زیاد ،اشتغال محدود و بدترین زیربناها
روبرو است .بلوچستان پاکستان با وجود اینکه ذخایر زیادی از گاز طبیعی ،طال ،مس و آهن
دارد ،فقیرترین منطقه در کل جنوب آسیا بهشمار میرود .این ایالت از دو گروه اصلی
قومی ،بلوچها و پشتون تشکیل شده است ،درحالیکه دیگر گروههای قومی مانند پنجابی،
سندی و برهوایی نیز در این ایالت هستند .از لحاظ تاریخی ،بلوچها اکثریت نیستند و
بیشتر در امتداد خطوط قومی و منطقهای تقسیم شدهاند .از زمان شکلگیری پاکستان،
بلوچ بهصورت مشترک ازسوی دولتهای مرکزی و ایالتی مورد غفلت قرار گرفته است.
بهطور کلی ،سیاستهای دولت مرکزی در بلوچستان ناموفق بوده است .رژیمهای نظامی و
غیر نظامی ازطریق سیاستهای خود ،بلوچ را تحریک میکنند .امروز بلوچستان به

منازعات هند و پاکستان در منطقه کشمیر

یکی از مهمترین بحرانهای منطقه شبه قاره هند بحران کشمیر است که در کیفیت و
سطح روابط درونمنطقهای و فرامنطقهای تأثیرگذار است .میتوان گفت مهمترین مکان
راهبردی که تشنج میان هند و پاکستان را در آشکارترین شکل خود بهوجود آورده است و
این تشنج به پیش از تشکیل دولتهای آنها باز میگردد ،در منطقه منازعه جامو و کشمیر
شکل گرفته است .بهگونهایکه اختالفات سرزمینی بین آنها با ادعاهای ایدئولوژیکی و
مذهبی از استحکام و دوام بیشتری برخوردار شده است (کمپ و هارکاوی.)552 :5333 ،
منطقه کشمیر از اهمیت راهبردی ویژهای برخوردار است؛ زیرا پاکستان حیات خود را
مرهون رودخانههای پنجاب و سند و جلگههای حاصلخیز ناشی از آن میداند .ازسوی
دیگر ،کنترل آن ازسوی قدرت رقیب پاکستان منبع تهدید جدی برای آن تلقی شده است.
هند به این منطقه عالقهمند است؛ زیرا اوال آن را بر منطقه شمالی هند و پایتخت این
کشور یعنی دهلی نو و مرکز مذهبی امریتسار مسلط میداند و حضور رقیبانش یعنی چین
و پاکستان را بر جامو و کشمیر ،تهدیدی برای خود تلقی میکند؛ دوم اینکه با حضور در
منطقه از دسترسی چین به مرزهای شمالی خود جلوگیری میکند؛ و در آخر با کنترل
منطقه میتواند از آن بهعنوان اهرم فشاری علیه پاکستان استفاده کند و سیاست خارجی
آن را منفعل کند (حافظ نیا 231 :5373 ،ـ .)232

بررسی چالشهای ژئوپولتیک سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا (شبه قاره هند)

منطقهای از درگیری و محدودهای از منافع برای بازیگران بینالمللی ،و تهدیدی جدی برای
امنیت ملی جمهوری اسالمی تبدیل شده است بهگونهای که این منطقه شاهد مبارزه
طوالنیمدت  57ساله برای استقالل بوده است (Kupecz, ( )Ahmad & etal, 2017: 1 - 5
.)Akhtar, 2014: 120 - 123( )2012: 96 - 106

تجزیه و تحلیل
سیاست خارجی هر کشوری در نگاه و تعریف کلی ،مجموعه راهبردها یا خطمشیهایی
است که با در نظر گرفتن منافع ملی و ارزشها و اصول مدنظر «ملت» و «حکومت»،
ازسوی تصمیمگیرندگان هر کشوری در ارتباط با دیگر کشورها و مناطق طراحی و عملیاتی
میشود .از اینرو ،سیاست خارجی هر واحد سیاسی همواره از مراحل تدوین ،اجرا ،ارزیابی
و بازبینی از محیط بیرونی تأثیرپذیر است .در همین پیوند ،یکی از محیطهای بیرونی،
محیط منطقهای است؛ فضای جغرافیاییای که در آن ،هر کشوری با مجموعهای از بازیگران
در تعامل بوده و اهداف و منافع خود را پیگیری میکند .اتخاذ سیاستهای مطلوب در
ارتباط با دیگر بازیگران سیاسی در مناطق مختلف جهان ،نیازمند شناخت دقیق تهدیدها و
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فرصتهای این عرصه است .یکی از رویکردهای عرصه سیاست خارجی مربوط به جمهوری
اسالمی ایران در سرزمین یا واحد سیاسی ـ فضایی ایران است .سیاست خارجی جمهوری
اسالمی بر منافع ملی و مؤلفهها و ارزشهای ملی و دینی و مذهبی در چارچوب اندیشه
اسالم سیاسی و تفکر و مذهب شیعه مبتنی است .از نظر جغرافیایی ،ایران کشوری واقع در
منطقه جنوب غرب آسیا است که از شمال با منطقه آسیای مرکزی و قفقاز ،از جنوب با
منطقه خلیج فارس ،از غرب با مدیترانه شرقی و از شرق با جنوب آسیا همجوار است و
رابطه همسایگی دارد .هر یک از مناطق اطراف ایران را میتوان منطقهای ژئوپولیتیکی
دانست .منطقهای که مجموعهای از کشورها و واحدهای سیاسی فضایی همجوار ،اعم از
فضای خشکی یا آبی یا تلفیقی از آن دو را در بر میگیرد که براساس ترکیب عوامل
سیاسی و جغرافیایی خاص دارای تجانس و هویت مشخص و یا کارکرد مشترک بوده و از
دیگر مناطق و نواحی مجاور متمایز است .یکی از این مناطق ژئوپولیتیکی ،منطقه جنوب
آسیا است .این منطقه در ادبیات مرسوم جغرافیای سیاسی شامل هفت کشور هند،
پاکستان ،بنگالدش ،سریالنکا ،نپال ،مالدیو و بوتان است که ویژگیهای منحصر به فرد و
خاص خود را دارد .تاریخ روابط دیرینه ایران و منطقه جنوب آسیا بیانگر این واقعیت است
که در شکلگیری روابط ایران و کشورهای این منطقه ،چالشهایی وجود دارد .اگر
جمهوری اسالمی ایران به برقراری ارتباط پایدار و نقشآفرینی مؤثر در منطقه جنوب آسیا
عالقهمند باشد ،باید این چالشها را شناسایی کند ،زیرا یکی از پایههای اساسی گسترش و
یا کاهش روابط در حوزههای مختلف است.
نگارندگان با توجه به اهمیت مسئله و بهمنظور شناسایی و درکِ درست از چالشهای
ژئوپولیتیکی جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا ،یافتههای خود را با عنایت به نظر
استادان دانشگاههای پاکستان ،هندوستان ،بنگالدش ،سریالنکا و ایران مشخص کردند.
براساس نظر عمده مصاحبهشوندگان ،وضعیت کمی چالشهای ژئوپولیتیکی منطقه جنوب
آسیا در رابطه با سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،از این قرار است:

0

فشار امریکا برکشورهای جنوب آسیا

05

8

( 05/50رتبه)5

5

روابط کشورهای جنوب آسیا با رژیم صهیونیستی
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( 8/55رتبه)05
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تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسالمی ایران
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0

( 05/85رتبه)0

0

برخورداری هند و پاکستان از تسلیحات هستهای
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( 8/35رتبه)00

0

کشف منابع تأمین انرژی در کشورهای جنوب آسیا
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00

00
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اختالفات هند و پاکستان در مورد کشمیر
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مناقشات شیعه و سنی در پاکستان
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مناقشات مسلمان و هندو در هندوستان
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شاخه دیوبندی اهل سنت در جنوب آسیا
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( 1/53رتبه)00
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00

گروههای بنیادگرای لشکر جهنگوی و سپاه صحابه

00

05

( 00/55رتبه)0
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طرح بلوچستان بزرگتر توسط بلوچهای پاکستان

08

05

( 1/85رتبه)1

0
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03

وجود منابع جایگزین بهجز ایران برای تأمین انرژی
جنوب آسیا (کشورهای حوزه خلیج فارس)
وجود مسیرهای جایگزین بهجز ایران برای تأمین
انرژی جنوب آسیا (خط تاپی)
رقابت پاکستان برای ایجاد مسیر گذرگاهی رقیب با
جمهوری اسالمی ایران

نفوذ و حمایت عربستان از نهادهای مذهبی مروج
تفکر وهابیت در جنوب آسیا

بررسی چالشهای ژئوپولتیک سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا (شبه قاره هند)

چالشها

چالش است

چالش نیست

امتیاز و رتبه

نویسندگان بر مبنای مباحثی که در چارچوب نظری گذشت (بویژه نظریه مکتب
کپنهاگ که بر عامل جغرافیا و اولویتدهی به امنیت ملی در چارچوب اهمیت تهدید
تأکید دارد ،).ضمن تأیید اهمیت موارد فوق بهعنوان چالشهای ژئوپولیتیکی سیاست
خارجی جمهوری اسالمی ایران در منطقه جنوب آسیا ،بهمنظور شناختشناسی بهتر و
اولویتبندی این محورها بر اساس امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ،به جمعبندی 51

5

 .5بر اساس نظریات باری بوزان ،هر چقدر فاصله تهدیدکننده (در اینجا آسیای جنوبی) با جغرافیای تهدیدشونده (در
اینجا جمهوری اسالمی ایران) ،نزدیک باشد ،اهمیت آن تهدید برای کشور مورد هدف ،بیشتر خواهد است.
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متغیر مذکور براساس سه عرصه «امنیتی ـ دفاعی»« ،اقتصادی» و «هویتی ـ ارزشی» ،5در
قالب جدول ذیل پرداختهاند:
عرصه چالشها
چالشهای ژئوپولیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا
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عنوان چالش
طرح بلوچستان بزرگتر توسط بلوچهای پاکستان

دفاعی ـ امنیتی

روابط کشورهای جنوب آسیا با رژیم صهیونیستی
نفوذ و حمایت عربستان از نهادهای مذهبی مروج تفکر وهابیت در جنوب آسیا
برخورداری هند و پاکستان از تسلیحات هستهای
فشار امریکا بر کشورهای جنوب آسیا
تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسالمی ایران
رقابت پاکستان برای ایجاد مسیر گذرگاهی رقیب با جمهوری اسالمیایران

اقتصادی

وجود منابع جایگزین بهجز ایران برای تأمین انرژی جنوب آسیا (کشورهای حوزه
خلیج فارس)
کشف منابع تأمین انرژی در کشورهای جنوب آسیا
وجود مسیرهای جایگزین بهجز ایران برای تأمین انرژی جنوب آسیا (خط تاپی)
مناقشات شیعه و سنی در پاکستان
شاخه دیوبندی اهل سنت در جنوب آسیا

هویتی ـ ارزشی

گروههای بنیادگرای لشکر جهنگوی و سپاه صحابه
مناقشات مسلمان و هندو در هندوستان
اختالفات هند و پاکستان در مورد کشمیر

نتیجهگیری
این مقاله با هدف شناسایی چالشهای ژئوپولیتیکی منطقه جنوب آسیا با تمرکز بر
اهداف و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران ،تدوین شد .نگارندگان با توجه به اهمیت
مسئله و بهمنظور درکِ درست متغیرهای پژوهشی ،یافتههای خود را با عنایت به نظر
استادان دانشگاههای پاکستان ،هندوستان ،بنگالدش ،سریالنکا و ایران (در رشتههای
جغرافیای سیاسی ،علوم سیاسی ،مطالعات منطقهای و روابط بینالملل) مشخص کردند.
براساس نظر این استادان 51 ،متغیر مؤثر بهعنوان چالشهای منطقه جنوب آسیا برای
جمهوری اسالمی ایران ،از این قرار است .5 :فشار امریکا بر کشورهای جنوب آسیا  .2روابط
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 .5الزم به اشاره است ،برخی از این متغیرها میتواند کارکرد دوگانه (همزمانی یک تهدید در عرصههای امنیتی و
اقتصادی) داشته باشد.

بررسی چالشهای ژئوپولتیک سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در جنوب آسیا (شبه قاره هند)

کشورهای جنوب آسیا با رژیم صهیونیستی  .3تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسالمی
ایران  .4برخورداری هند و پاکستان از تسلیحات هستهای  .1کشف منابع تأمین انرژی در
کشورهای جنوب آسیا  .5وجود منابع جایگزین بهجز ایران برای تأمین انرژی جنوب آسیا
(کشورهای حوزه خلیج فارس)  .7وجود مسیرهای جایگزین بهجز ایران برای تأمین انرژی
جنوب آسیا (خط تاپی)  .3رقابت پاکستان برای ایجاد مسیر گذرگاهی رقیب با جمهوری
اسالمی ایران  .3اختالفات هند و پاکستان در مورد کشمیر  .51مناقشات شیعه و سنی در
پاکستان  .55مناقشات مسلمان و هندو در هندوستان  .52شاخه دیوبندی اهل سنت در
جنوب آسیا  .53نفوذ و حمایت عربستان از نهادهای مذهبی مروج تفکر وهابیت در جنوب
آسیا  .54گروههای بنیادگرای (لشکر جهنگوی و سپاه صحابه و .51 )...طرح بلوچستان
بزرگتر توسط بلوچهای پاکستان.
نویسندگان ضمن تشریح شاخصها ـ در متن اصلی که گذشت ـ بهمنظور شناخت-
شناسی بهتر از چالشهای امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در
منطقه جنوب آسیا ،به جمعبندی  51متغیر مذکور براساس سه عرصه «امنیتی ـ دفاعی»
(طرح بلوچستان بزرگتر توسط بلوچ های پاکستان ،روابط کشورهای جنوب آسیا با رژیم
صهیونیستی ،نفوذ و حمایت عربستان از نهادهای مذهبی مروج تفکر وهابیت در جنوب
آسیا و برخورداری هند و پاکستان از تسلیحات هستهای)« ،اقتصادی» (فشار امریکا بر
کشورهای جنوب آسیا ،تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسالمی ایران ،رقابت پاکستان
برای ایجاد مسیر گذرگاهی رقیب با جمهوری اسالمی ایران ،وجود منابع جایگزین بهجز
ایران برای تأمین انرژی جنوب آسیا (کشورهای حوزه خلیج فارس) ،کشف منابع تأمین
انرژی در کشورهای جنوب آسیا و وجود مسیرهای جایگزین بهجز ایران برای تأمین انرژی
جنوب آسیا) و «هویتی ـ ارزشی» (مناقشات شیعه و سنی در پاکستان ،شاخه دیوبندی
اهل سنت در جنوب آسیا ،گروههای بنیادگرای لشکر جهنگوی و سپاه صحابه ،مناقشات
مسلمان و هندو در هندوستان و اختالفات هند و پاکستان در مورد کشمیر) پرداختند.
بنابراین آنچه که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت ،برشمردن چالشهای کمی و
کیفی ژئوپولیتیکی و امنیتی منطقه جنوب آسیا برای جمهوری اسالمی ایران بود .در رابطه
با فرصتها ،از نظر نویسندگان ،بهتر است راهبرد کالن جمهوری اسالمی ایران در منطقه
جنوب آسیا« ،تدافعی» (مثبت) باشد .پیگیری این راهبرد میتواند ضمن تأمین منافع ملی
جمهوری اسالمی ایران ،از بهوجودآمدن تنش در روابط ایران و کشورهای منطقه جنوب
آسیا جلوگیری کند .این راهبرد در قالب چهار «رویکرد» ،قابلیتِ تنظیم و پیجویی دارد:
 .5رویکرد اقتضایی :باتوجه به اینکه کشورهای منطقه جنوب آسیا چالشهای گوناگونی
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(اختالف هند و پاکستان در مورد کشمیر و رودخانههای مرزی ،اختالف مرزی با کشورهای
فرامنطقهای ،مناقشه مسلمان و هندو ،مناقشه شیعه و سنی و )...دارند؛ لذا ضروری است،
راهبرد سیاست خارجی با رویکرد حمایت از یکی از کشورهای درگیر ،و یا دعوت به
خویشتنداری اتخاذ شود.
 .2رویکرد همراهسازی :نظر به روابط دیرینه تاریخی و اشتراکات مذهبی ،نژادی و
تمدنی ،از مهمترین محورهای راهبرد تدافعی (مثبت) ،تقویت روابط فرهنگی بهصورت
شفاف و پرهیز از فعالیتهای فرهنگی حساسیتبرانگیز است .رویکرد حساسیتزدایی و
همراهسازی از عوامل فرصتساز فرهنگی برای سیاست خارجی جمهوری اسالمی در این
منطقه مؤثر است.
 .3رویکرد همتکمیلی :با عنایت به ذخایر انرژی و موقعیت جمهوری اسالمی ایران و
ظرفیتها و نیاز کشورهای جنوب آسیا ،میتوان در چارچوب رویکرد همتکمیلی این
محورها را دنبال کرد :الف) تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر تأمین مالی ،جذب
سرمایهگذاری خارجی در ایران و ایجاد زمینههای الزم برای حضور بخش غیر دولتی در
کشورهای جنوب آسیا ب) تالش برای گسترش روابط تجاری و تبدیل روابط تجاری به
طرحها و پیوندهای درازمدت اقتصادی با کشورهای پیشرفته جنوب آسیا بر اساس اصل
سود و منافع متقابل ج) ایجاد پیوندهای اقتصادی و ترانزیتی پایدار دو و چندجانبه ازطریق
شناسایی طرحهای مشترک اقتصادی و ترانزیتی توسط دستگاه سیاست خارجی د) تالش
برای مشارکت جمعی کشورهای جنوب آسیا (هند و پاکستان) در توسعه زیرساختهای
ارتباطی و حمل و نقلی ه) تقویت و توسعه زیرساختهای ارتباطی و حمل و نقلی برای
جلوگیری از گرفتن جایگاه جمهوری اسالمی ایران توسط کشورهای ترانزیتی و صادرکننده
منابع انرژی به جنوب آسیا و) اتخاذ دیپلماسی مؤثر انرژی با هدف ارتقای نقش مدیریتی
ایران در امنیت ،تولید و انتقال انرژی ز) رایزنی دو و چندجانبه با کشورهای جنوب آسیا
بهمنظور صادرات کاالهای تولیدی ایران به بازارهای فرامنطقهای
 .4رویکرد میانجیگری :با توجه به سابقه تاریخی میانجیگری ایران (اختالف پاکستان
و افغانستان) در منطقه جنوب آسیا ،یکی از راهبردهای تدافعی (مثبت) مؤثر ،رویکرد
میانجیگری برای رفع بحرانهای درونمنطقهای جنوب آسیا است .مباحث این رویکرد از
این قرار است :الف) میانجیگری درباره موضوعات اولویتدار همسایگان بر مبنای اصول
شناختهشده حقوقی با هدف حفظ تمامیت ارضی و منافع کشورهای منطقه جنوب آسیا
ب) تقویت روابط دو و چندجانبه با هدف خاتمه بحرانها و نزاعهای منطقهای و رویارویی با
خطر تکثیر تروریسم و افراطیگری.

 ابرار معاصر ( )5332کتاب آسیا  ،8تهران :ابرار معاصر.
 ای .لیک ،دیوید و پاتریک ام .مورگان ( ،)5332نظمهای منطقهای ،ترجمه سیدجالل
دهقانی فیروزآبادی ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 بوزان ،باری ( ،)5331مردم ،دولتها و هراس ،ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران:
پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 جمشیدی بروجردی ،محمد تقی ( ،)5372علل ریشهای درگیریهای مسلمانان و
هندوها ،تهران :مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 حاجی یوسفی ،امیرمحمد ( ،)5334سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در پرتو
تحوالت منطقهای ،تهران :مطالعات سیاسی و بین المللی.
 حافظنیا ،محمدرضا ( ،)5373مبانی مطالعات سیاسی اجتماعی ( ،)2قم :سازمان حوزهها
و مدارس علمیه خارج از کشور.
 حافظنیا ،محمدرضا ( ،)5331اصول و مفاهیم ژئوپولیتیک ،مشهد :پاپلی.
 دهقانی فیروزآبادی ،سیدجالل ( ،)5334سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران،
تهران :سمت.
 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ( ،)5331پاکستان ،تهران :زیتون سبز :سهره.
 شفیعی ،نوذر ( ،)5331نقش دیوبندیسم در سیاست و حکومت پاکستان با تأکید بر جمعیت
علمای اسالم ،فصلنامه مطالعات منطقهای جهان اسالم ،سال هفتم ،شماره  32 :23ـ .53
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منابع

 فاطمینژاد ،سیداحمد ( ،)5334هند و پاکستان مدیریت منازعه در پرتو تسلیحات
هستهای ،تهران :انتشارات وزارت امور خارجه.
 قاسمی ،محمدطیب ( ،)5373تحلیلی دقیق از اوضاع حوزههای علمیه ،ترجمه
صالحالدین شهنوازی ،زاهدان :صدیقی.
 کمپ ،جفری و رابرت هارکاوی ( ،)5333جغرافیای استراتژیک خاورمیانه ،ج  ،5ترجمه
سید مهدی حسینی متین ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 کوهن ،سال برنارد ( ،)5337ژئوپولیتیک نظام جهانی ،ترجمه عباس کاردان ،تهران :ابرار
معاصر.
 گود ،آرسیدا؛ منیشا ،موخرجی ( ،)5335روابط معاصر ایران و هند ،ترجمه سیدحسین
رئیسالسادات ،مشهد :پاپلی.
 مشیرزاده ،حمیرا ( ،)5333تحول در نظریههای روابط بینالملل ،تهران :سازمان مطالعات
و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
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