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Abstract 

The present study seeks to analyze and evaluate the strategic relations 

between the Islamic Republic of Iran and Pakistan. In recent decades, the 

strategic relationship between Tehran and Islamabad has experienced a 

significant leap on economic, political, diplomatic, military and cultural 

levels. However, the contexts and factors of divergence in the relations 

between the two countries still have a special prominence. The Islamic 

Republic of Iran, based on its neighborhood policy along with its strategy for 

deepening economic and trade relations with its neighbors, has defined a 

special importance for the enhancement of relations with the neighbouring 

countries. Pakistan also has a strong interest in reducing its concentration on 

its western borders in order to focus on the management of its issues across 

its eastern frontiers with India, along with meeting some of its economic 
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needs from Iran. In this regard, the main question of the present article is that, 

considering the various levels and dimensions of the relations of the Islamic 

Republic of Iran with Pakistan, "to what extent is it possible to form a 

strategic alliance in the bilateral relations between Iran and Pakistan? In 

response, this hypothesis is tested due to the high level of cultural 

commonalities, geographical proximity, relatively complementary bilateral 

economic needs and social capital of Iran in Pakistani society, along with the 

possibility of tripartite cooperation with China as an emerging regional 

power, There are necessary grounds for pushing Iran-Pakistan bilateral 

relations to a strategic level. writing this article was through using policy 

prescriptions and the descriptive-analytical method. The required 

information is also collected through the library research method, the use of 

first-class sources, interviews with elites and state officials and Internet 

references. 

Keywords: Strategic Alliance, Iran, Pakistan, Sanctions, Transit Corridors, 

Neighborhood Policy, Belt and Road Initiative.  
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 چکیده
ادزیابی مناسررتار دارتدصج هوریدج اسررامی ایدا     مقاله حاضررد صددررحص ل و    

آباص صد سررحی  مناسررتار دارتدصج لردا    اسررا صد چنح صره اخ د، پاکسررنا  اسرر   

پووال ک، نظامی   فدرنگی هرش قاب  لیهری دا لجدبه کدصه اقنصرراصج، سرر اسرری   صی

را   عیام   اگدایی صد د ابط ص  کشررید روانا  از بدهسررنگی اسرر   با ایح حا ، زم نه

سرر اسرر  روسررایگی   دارتدص   بد متناج اخادرری بدخیدصادنح  هوریدج اسررامی اید

اج بداج ایگاه  ی هلجادج با روسررایگا ، ارو     ه-اسررندال ج لیو ر د ابط اقنصرراصج

گسندش مناستار با کشیدراج حیزه پ دامینی خیص لیدیف نویصه اس   پاکسنا  ن ز نفع 

شدقی  باالیی صد کارش لودکز صد مدزراج غدبی هر  افزایش لودکز   محیدی  مدزراج 

م ح بدخی ن ازراج اقنصررراصج خیص از ایدا  صادص  صد رو ح ادلتاپ، پدسرررش أبا رنح   ل

حاضررد ایح اسرر  که با عنای  به سررحی    ابیاص گیناگی  د ابط هوریدج ادرروی مقاله 

شک  سامی ایدا  با پاکسنا  لا چه م زا  امکا   ستار ص  ا گ دج ال اص دارتدصج صد منا

شریص که به صل   سرح  طدف  هیص صادص؟ صد پاسر،، ایح فدضر ه به آزمی  گشاشرنه می

شنداکار فدرنگی، مجا در هغداف ایی، ن  صاصج ص طدف   باالج ا ستناً مکو  اقن ازراج ن

هانته با کشررید سرردمایه اهنواعی ایدا  صد هامیه پاکسررنا ، صدکناد امکا  روکادج سرره

ص هانته اج   هرانی، بسرررندراج حدک  د ابطچ ح به عنیا  یک قحدر نیظرید منحقه



ایدا    پاکسررنا  به سررح  دارتدصج  هیص صادص  د ش نگادش مقاله حاضررد به درریدر 

ل و وی   اسررنفاصه از لجییزار سرر اسررنی بیصه   اطاعار میدصن از به د ش -درر فیلی

سنهکنابخانه سنفاصه از منابع ص صاحته با نختگا    مقامار اهدایی   مداهیه ا  ،  اج، ا م

  شیص به منابع اینندننی گدصآ دج می

س  ال اص دارتدصج، ایدا ، پاکسنا ، ل دیم، کدیح دراج لدانز واژگان کلیدی: س ا ینی، 

 روسایگی، کودبنح  هاصه 

 07/12/00تاریخ پذیرش:   10/11/00تاریخ بازبینی:   27/08/00تاریخ دریافت: 

 789-761، صص 1400، اسفند 101، پیاپی 4، شماره 30فصلنامه راهبرد ، سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
سحی  مخنوف سا  الوو  صدنظا  ب ح شنابی صد  راج اخ د صسنخیش ل یالر پد

س   یکی از مرم سی، نظامی، امن نی   اقنصاصج صد ادلتاپ شحه ا س ا لدیح د نحراج 

 ی ه از هانب آمدیکا اسرر  که ط فی از ارحاف با ایدا ، لشررحیح فشررادراج خادهی به

شرریص  بخش قاب  میمنفا ر از لغ  د دفناد لا لغ  د نظا    حنی فد پاشرری دا شررام  

اج   روان ح گسررندش لیهری از ایح فشررادرا به صل   خد ا ایدا  از انز اج منحقه

اج، صامنه عنیا  یک قحدر منحقهقحدر کنشررگدج مسررنقانه ایدا  اسرر   ایدا  به

یحار گسرررندصه رح نافع   ل با م تاپ  را صد ادل ب  لیهری از آن قا که بخش  اج صادص 

 یص  شکشیدراج روسایه لیدیف می

به نا   راب هوی نی صد هنیب غدب آسررر ا پاکسررر قحدر الوی    یک  عنیا  

سی   حنی دارتدصج با ایدا  ظدف   س ا صاصج،  سندش د ابط اقن س ادج صد گ راج ب

سئوه اخنافار ایح کشید با  سنا ، م س  خادهی پاک س ا دوی  سئوه ا صادص  م ید   م

شید د ابط خی شحه لا ایح ک س    رو ح عام  باعث  شگدا  منحقه از رنح ا ص با کن

بحل    یح  صد ایح م ا   وا مادار   لدک ه دا لنظ م ن نا ، ا وه ایدا ، عدبسررر هو

نفع راج گسررندصه ایدا    رنح، صد مسررئوه د ابط با پاکسررنا ، کفه لداز  بهروکادج

  کنح دقتاج ایدا  سنگ نی می

سنا  صد ایح مقاله لاش می ستار دارتدصج ایدا    پاک سی شیص لا منا میدص بدد

قداد گ دص  پاکسرررنا  عا ه بد مجا در هغداف ایی، پ ینحراج فدرنگی   قیمی قاب  

صدب ح  یدرراصدال مقصررح نخسرر  10لیهری با ایدا  صادص  پاکسررنا  رویداه صدم ا  

 یف   ک یکو شیافزا جبدا ییباال     از ظدف شدکاج اقنصاصج ایدا  قداد صاشنه اس 

 جبدخیدصاد اسرر   بد اسرراآ بدآ دصرا دا یبا ا ی   لیل حججادج، لدانزینل جرامدا صه
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ساخ یز جاصیشحه با اانجا  شید م جراد صالد  ادص و م 1٤لا  لیانحیالز ، لجادر ص  ک

 ح ابی شیافزا ز صد سا  ن

 ابط پدسش ادوی مقاله حاضد ایح اس  که با عنای  به سحی    ابیاص گیناگی  د

سامی ایدا  با پاکسنا  دصج صد گ دج ال اص دارتلا چه م زا  امکا  شک  هوریدج ا

شنه می ض ه به آزمی  گشا س،، ایح فد ستار ص  طدف  هیص صادص؟ صد پا ه شیص کمنا

رم  اشرررنداکار فدرنگی   امن نی صد کناد مجا در هغداف ایی   لادیخی    اقنصررراص

ته لردا    اسرررا  هان م  روگدایی صد د ابط ص  باص بیصه لکو   عیا حالآ  هک یصد 

س  س دا ،یصدقتا  ا کایچی  دارتدصآمد ییدرا منغ سنا یدانیضح ا یخاده ا     عدب

غانسررنا  مجحص طالتا  صد اف یابیصدکناد قحدر ج  اخنافار مدز یامادار من حه عدب

س  ا  سازمانحری مقاله بحیح دیدر صد د ابط ص  طدف شحه اس  یی اگدا سازنه زم

س  چادچیب نظدج ادائه می سپس چالشکه نخ سنا    شیص    راج میهیص صد پاک

قنصرراصج، اصیپووال ک   -راج سرر اسرریگدصص  صد گا  بیحج، زم نهایدا  احصررام می

شگدج، زم نه شا دزج   گدص ستار ص  طدف دنینی، ک سندش منا راج روکادج   گ

ص  طدف  راج امن نی   نظامی صد د ابطگ دص  صد نرای ، ظدف  میدص بددسی قداد می

  شیص می لشدی 

 چارچوب نظری. 1
لأ  د انگ زه را ل    ل  روکادج،کشرررید حا نافع صد  رحاف   م ب  1را، ا قا    2-د

ساآ، صاصهسد میبا یکحیگد به 3لیادض س  خادهی صاداج آ اد بدنح  بد ایح ا س ا راج 

س یی از روکادج سننح   صد نن جه ط ف   راج ص د   نزصیک، بدخیدصراج منفا لی ر

صرنح  صد رو ح ادلتاپ، راج  س ع دا شک  می  ن ز دقاب  صد مق اآشحیح یا ضی ف 

 ٤اج قاب  دؤی  اسرر د صیحگاه روگداییص  صیحگاه صد نظا  ژئیپو ن ک هرانی   منحقه

س    صیحگاه که ناظد بد د ابط محویب   زم نه شیدرا ا سب روکادج م ا  ک راج منا

راج درا صالل  صادص  صد نظدیهکه بد  هیص لیادضررار   لدرراصرا م ا  کشرری 5 اگدایی

                                                           
 

 

 
1. Cooperation 
2. Competition 
3. Conflict 
4. Convergency 
5. Divergenency 
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ژئیپو ن ک، ایح اد  پشیدفنه شحه که کشیدراج صاداج لقاد  هغداف ایی، اغوب صاداج 

شحر از رم ادلتاطار س اسی ص هانته   چنحهانته رسننح   س اس  خادهی آنرا به

پشیدص  رد چه لقاد  هغداف ایی ب شند باشح، ا دپشیدج منقاب  ب شند اس    لأ  د می

راج سرر اسرری، فدرنگی   اقنصرراصج، اننظاد نناسررب با نیر دابحه منقاب    رواننحجم

روگدایی   گشاد به ال اص دارتدصج صد مناسرررتار ص    چنحهانته ب شرررند اسررر  

(Sadeghi and et al, 2016, p. 117  ) 

شانهم ا  ص ل  6د ابط دارتدصج سایی   بازیاف  را ن شنا رایی صادص که بایح آنرا دا 

را صد خصیص دارتدصج شح  د ابط ص  یا چنح ص ل  لأم  پس بد اساآ آ  نشانه  س

لیا   درررف دارتدصج دا بداج ایح منظید اسرررنفاصه کدص که سرررح  کدص  زمانی می

رایی راج ح الی ص  دابحه صد انحازهروپیشرررانی منافع موی   صد رم لن حگی ادزش

دف به میناج لرحیحج روسا ، باشح که لرحیح عو ه میهیصی ، امن     منافع یک ط

لح  لفدز، وحاص شررریص  از منظد آدنی پ حایش   گسرررندش د ابط  7عو ه طدف صیگد قو

ارحاف »صرح که صد ع ح روسرررییی صد قوود  را زمانی دخ میدارتدصج م ا  ص ل 

شانی صد قوود  «م  حی سنگی منقاب    روپی ستناً باالیی از  اب سح  ن ضد دلاً  ، آنرا 

ن ز صاشنه باشنح  از ایح صیحگاه، مناستار دارتدصج روسییی لیأما   «ارحاف لووکی»

 ( Rumi, 2017, p. 40) راج مشندک اس ص  یا چنح ص ل  صد داسناج ل قر خیاسنه

راج  اقع صد حیزه پ دامینی ایدا  از طدیر  با کشرررید تار  ناسررر گسرررندش م

مناسررتی دا  لیانح بسررندسرراز کادرایی چی  ال اص دارتدصج   مشررادک  دارتدصج می

صاصج منحقهبداج پ اصه سی اقن سایگی   دارتدص صیپووا س  رو س ا اج فدارم سازج 

سدع  س   راج منحقهبخشی به روکادجکنح  نظدیار منیحصج بداج  شحه ا اج ادائه 

ته صد  هان کادج ص  نه رو که ردگی لأک ح صادص  یه ال اص دارتدصج بد ایح امد  نظد

دهلیانح بلجادج می -راج مالیزم نه سندش یابح  به ایح لدل ب، راج مننیره عد لد گ

گ دص  صد سرررح  ا  ، لیحاص اج صد ص  سرررح  انجا  میفدآینح لکام  بازیگدا  منحقه

میدص « ال اص کویِ دارتدصج»لیا  صد قالب یابح  ایح میضیر دا میبازیگدا  افزایش می

شک  سح  ص   از لکام   ضیعار راج منحقهبنحجلیهه قداد صاص  صد  اج، افزایش می

                                                           
 

 

 
6. Strategic Relations 
7. Arnold Wolfers 
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بازیگدا  محنظد اسررر   ایح امد ن ز بد متناج  یام   «  ال اص ک فی دارتدصج»میدص ل

سرراز شررکوی خاص از لیا  زم نهگدصص  ردیک از فدآینحراج یاصشررحه دا میلت  ح می

لد راج گسررندصهروکادج م ح ص صانسرر  که از قابو   بالقیه بداج لتحی  به روکادج

نح ) حاضرررد لاش میMosalanejad, 2010, p. 359بدخیدصاد له  قا با (  صد م شررریص 

تار ایدا    برده ناسررر کا  دارتدصج شرررح  م چادچیب ال اص دارتدصج ام گ دج از 

طید کوی بایح گف  که ص  عام  اساسی پاکسنا  میدص سنجش   ادزیابی قداد گ دص  به

شک  ست  -1شینح؛ گ دج ال اصراج دارتدصج میمنجد به  شندک ن به  هیص فرم م

 اعنقاص-2آیح هانته بحسررر  میمنافیی که لنرا صددررریدر روکادج بونحمحر   روه

 .Czechowska, 2013, p) اطداف به  هیص لیانونحج یا صاداج خاص صد طدف مقاب 

  صدنرای  بایح گف  که سرره شرردپ اسرراسرری بداج ل قر ال اص دارتدصج م ا   (50

 دا  مخنوف  هیص صادص که عتادلنح از؛بازگ 

 که سدع     را بااللد از سح  عاصج به شکویلشحیح   لقیی  روکادج

 گسنده ب شندج دا نست  به قت  صدبد گ دص

  ایجاص سررراز کاد نراصج هر  پایش، ادرررا    اهدایی سرررازج ارحاف

 صادمحر

     اهوار نسرررتی م ا  نختگا  فکدج   اهدایی ص طدف صد باب امکا

 ,Czechowska) ضررد در صسررن ابی به ال اص دارتدصج ص  یا چنحهانته

2013, p. 51)  

 های موجود. چالش2
شید  هیص صد ایح بخش به چالش شح  د ابط ص  ک س د دارتدصج  رایی که صد م

میهیص صد راج را دا به ص  بخش چالششرریص  نییسررنحگا  ایح چالشصادص اشرراده می

کننح که صد ایح قسو  بحا  اشاده راج میهیص صد ایدا  لقس م میپاکسنا    چالش

نه  شررریص می چالش صد زم  به عنیا   که میادص محد  شرررحه  یح اشررراده شررریص  با

ساآ بن اص نظدج دارتدصج ضی   میهیص بدا شید مننج از لت  ح   سازج د ابط ص  ک

یل ح اسرررتر صیپووال ک ایدا  صد سرررفدا   مسرررئاننخاب شرررحه صد پ  رش   نظدار 

 باشح پاکسنا  می

 

 های موجود در پاکستان. چالش1-2
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سنا   سنا  صد عدده د ابط خادهی، دقاب  ایح کشید با رنح  دوی پاک   چالش ا

ا لیادض بد سد منحقه کشو د اس   ایح مسئوه سح  صدگ دج پاکسنا  صد غدب آس 

به به رو ح صل   صد لادا  کارش صاصه      ش اس  د یکدص منیاصلی صد قتاشرررحر 

 کشرریدراج مسررووا  ایح منحقه صدپ ش گ دص لا صد درریدر ن از از حوای  آنرا صد

رایی صد سرر اسرر  خادهی منح گدصص  با ایح  هیص، لناقضمسررئوه رنح سررنا  برده

گ دج را صشرریاد اسرر   یکی از ایح مسررائ  به هر پاکسررنا   هیص صادص که ح  آ 

شرریص  روکادج راج اخ د مدبیپ میسرر اسرر  خادهی صد صرهلادیخی ص  کشررید صد 

سییصج   امادار، صد کنادطیالنی سنا   سنا  با ایاالر من حه، عدب روکادج  محر پاک

شک  میاههایدا  با صروی سنا  دا با م سندش روکادج م ا  ایدا    پاک ساخنه  نی، گ

ل  عودا اسرررر  به ایدا  صد ص  قاج نزصیکی  نه ال رحاف  الت صیگدج چی   خا  ا

راج  اسرر سرراما اننقاص از  کنح امن ازگ دج ب شررند از عدبسررنا    امادار دا صنتا  می

سنا  بهعودا  داج صاخوی پاک شنگنح که صد ف سیج  ا سنوحادجخا  از  س ا  عنیا  

ایدا   نفعلا حح صج میازنه صاخوی صد پاکسررنا  دا به شرریص،نزصیک به ایدا  لوقی می

دسوی  لغ  د صاصه اس   صد حیزه اقنصاصج ن ز بد اساآ آمادراج میهیص، حجم د ابط

سوی ن ز حح صاً  200م و ادص    1لجادج   و ادص م 2م و ی  صالد   حجم لجادر غ دد

(  Shakeri, 2020شررریص )م و ادص صالد( بدآ دص می ٤م و ی  صالد )صد مجویر  800  

رایی   چالشس اسی   اقنصاصج ایدا    پاکسنا  با میانع  گسندش د ابططید کوی به

 راج میهیص صدلدیح چالش  ذیاً به بددسرری ادررویاز هانب ص  کشررید میاهه اسرر 

 شیصدمناستار خادهی ایدا    پاکسنا  اشاده می

  بخش قاب  دخاک پاکستان درفعالیت گروه های تروریستی ضدایرانی 

راج خدابکادانه شدق ایدا  صد خاک فیال   دیزج   محیدی لیهری از بدنامه

-شیص  روکادج بدخی اعداج سد یس اطاعار پاکسنا  )آجپاکسنا  انجا  می

، خأل نظادلی صد مناطر رایی روای  لشکدهنگیج   صییبنحیهبا گد ه 8آج(اآ

راج میهیص صد را از هووه مروندیح چالشمدزج   عح  مقابوه هحج با ایح گد ه

 د ابط ایدا    پاکسنا  اس   

                                                           
 

 

 
8. The Inter-Services Intelligence (ISI) 
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  نفوذ آمریکا از طریق شبکهUSAID: عنیا  به 9الوووی آمدیکاآژانس لیسیه ب ح

کادکنا  شیص که م سیب مینراص روکاد  زادر امید خادهه    زادر صفار آمدیکا 

اندژج، راج مخنوف صد بخش س اسی   اطاعالیآ  عا ه بد امحاصدسانی، ارحاف 

 کننحدا صنتا  می را، آمیزش، برحاش    مسائ  زنا کشا دزج، زیدساخ 

(USAID, 2020)   ،لیزیع هغداف ایی اعداج ایح نراص صد داسناج ددح س اسی

 نظامی   امن نی پاکسنا ، ایدا ، افغانسنا    چ ح اس  

 :د ی صد کناد فقد گسندصه صحجم باالج بحری خاده چالش فقر و دولت بدهکار

ادهی پاکسنا  میهب شحه لا ص ل  صد یک بازج امن ازگ دانه منشک  از شدکاج خ

   عدبسنا ، امادار   آمدیکا عوحهگشادج کنحصاداج منافع منیادض سدمایه

 شینح کننحگا  منابع مالی پاکسنا  م سیب میلأم ح

 State Bank of Pakistan  منتعد

 عدبسنا  سییصج از  دنفوذ عربستان سعودی در ساختار سیاسی پاکستان

راج امن نی   س اسی با پاکسنا  دا آغاز کدصه   با زما  هنگ سدص روکادج

لونح لأم ح مالی افداص )از هووه نیاز شدیف(، احزاب )مسوم ل گ(   نراصراج قحد

لیهری صد ایح کشید ایجاص کدصه پاکسنانی )از هووه بن اص الخحم (، نفیذ قاب 

                                                           
 

 

 
9. United States Agency for International Development (USAID) 

 2021لا هیالج  2019از ژانییه  زا  بحری خادهی ص ل  پاکسنا  م-1هح   شواده 
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سووا  به پاکسنا  مقامار عدبسنانی   سفد اخ د بح(theguardian, 2008) اس 

راج عودانی ایح م و ادص صالدج صد طد  20گشادج از رحف خیص بداج سدمایه

  کشید ختد صاص

 گری از طریق شبکه دیوبندی، جماعت الدعوه، الخدمت و گسترش وهابی

 م و ی  صالد 100عدبسنا  ساالنه لنرا صد ایال  پنجاب، متوغی میاص   دمدارس

با روکادج امادار  کنح  ایح کشیدبه متوغا    محدسا  محادآ صینی پدصاخ  می

س س کدصه أپاکسنا  ل اج از مساهح  رابی، صییبنحج   محادآ صینی دا صدشتکه

ح  شتکه کنی   اطاعالی خیص دا صنتا  میکه از طدیر آنرا ارحاف نفیذج، س اس

  بن اص  10با نراصراج به ظارد خ دیه از هووه هواع  الحعیه مشکید عوحلاً 

گدایشار صددحص لقیی  شتکه ایح   ) ,2011Khan(ادلتاپ صادنح 11الخحم 

  اس ضحش یی   ضحایدانی 

 برانه ص ل  پاکسنا  به ی:رانیمحصوالت ا بر نیسنگ هایتعرفه اعمال

لدیح بد بدخی از مرمراج سنگ نی حوای  از لیل حکننحگا  صاخوی لیدفه

ادج  ضع نویصه که مانع از دشح روکداصدالی ایدا  به ایح کشید م صیالر 

ج صددح 112 لیا  از لیدفه عنیا  نوینه میکه به  شیصلجادج ص  کشید می

ک اس ح سیلفیدی صددحج بد 39  لیدفه گشادج  کاشی   سدام ک ایدانیبد 

 ( Nematizargaran, 2020داصدالی از ایدا  اشاده کدص )

 های موجود در ایران. چالش2-2

 حجم   یصال حیلداز مرم یکی دشناسی در ایراننبود مراکز پاکستان

از ، شناخ  م ح ص آباصلردا    اسا  یاس   س جط اقنصاصد اب حی پا

که  ییراشکحهیاس   نتیص مداکز   انح را   لرحیحار پاکسنا فدد 

ارحاف  ،ییا   هغداف یقیم وار لقس ،ی  فدرنگ یاهنواع جرای گی 

قداد صرح ستب شحه لا  یبددس دصپاکسنا  دا می ج  دارتدص یاس س

 کشید با مشک  میاهه شیص  حیصد میدص نیر د ابط با ا جد گم لصو

                                                           
 

 

 
1 0. Jamaat-ud-Dawa   
1 1. Al khidmat foundation 
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 سایر رقبا در  ایران در قیاس با تولیدات صنعتیپذیری پایین رقابت

 لد صد بازاد پاکسنا  صادص،اگد ایدا  لصو م به حدید گسندصه دبازار پاکستان

افزایش صرح که  ححجلیل حار خیص دا به را   پد ژهپشیدج سح  دقاب  بایح

 بدخیدصاد باشنح  اج  لدک ه از لیا  دقاب  با کاالراج چ نی

 یبازدگان ز یدا، پنج 1399لا سا   با پاکستان:  یبازرگان یزنیضعف را 

 ,Zadboomصاشننح )   افغانسنا    عداق فیال ح، کشید چ 3صد  از ایدا 

سداسد هرا  فیال   ایدانی صد  یبازدگان ز یدا 21صد حا  حاضد لنرا (  2020

صادنح که یکی از آنرا صد پاکسنا  فیال   صادص  ایح صد حالی اس  که ساید 

عنیا  مثا ، کشیدرا، دحرا دایز  بازدگانی صد کشیدراج مقصح صادنح  به

دایز  بازدگانی   آلوا   221دایز  بازدگانی، چ ح لیحاص  235سیئح لیحاص 

 ,Trade Development Organizationدایز  بازدگانی صادنح ) 213لیحاص 

2020 ) 

 سازی روابط راهبردیالزامات . 3
گ دا  صد حیزه لدیح سررح  نگاه دارتدصج لصررو ملیا  عالیبخش اصداکی دا می

 پاکسنا  صانس   صد ایح چادچیب، د یکدصراج ذی  قاب  لیهه رسننحد 

 نهادینه سازی روابط سیاسی .1-3

نظامی، امن نی، اقنصررراصج   حنی سررر اسررری صد بخش قاب  لیهری از محیدی  

س   سنا  ا سازما  اطاعار نظامی پاک سنا ، صد اخن اد نراصراج نظامی روای   پاک

با ایح نراصرا نامیفر بیصه اس   صامنه گ دج   ایجاص اشنداک منافع که ایدا  صد ادلتاپ

سا دگشادج ایح نراصرا لا انحازه س ادج از بازیگدا   س  که حشف ب سی   یا به اج ا  ا

پشید ن سررر   بدقدادج ادلتاطار قحدر دسررر ح  آنرا بح   روکادج ایح نراصرا امکا 

طید کوی گسرررندش دسررروی   غ ددسررروی با سررردا  ادلش   مقامار اطاعالی   به

سا  سی نظامی با ا ستی بداج روکادجآباص میصیپووا سندصهلیانح زم نه منا لد راج گ

 فدارم آ دص 

 به محور مقابله با سلطه آمریکا . جذب پاکستان2-3

اج با آمدیکا، عدبسررنا    امادار من حه عدبی صادص، صد پاکسررنا  د ابط گسررندصه

آیح  با ایح  هیص شواد میع ح حا  از شدکاج اسندال یک چ ح   دق ب هحج رنح به
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ما که اسرررا  نحاصه، ا جا   کا دا ان باص رنیز اننخاب دارتدصج خیص م ا  چ ح   آمدی آ

سو  چ ح می شند به  سندش د ابط دارتدصج با ایدا    لیانح زم نهگدایش ب  ساز گ

شح  س ه   ایدا  با سنح به بویک صد حا  ظرید چ ح، د  سازما   پ ی صد ایح ادلتاپ، 

-پاکسنا -دارتدصج ایدا روکادج شانگراج از ظدف   نراصج بداج ایجاص چرادضویی 

لیا  بسند مناستی بداج ایجاص روارنگی   ایح سازما  میبدخیدصاد اس د س ه -چ ح

 س اسی کشیدراج یاص شحه فدارم نوایح -امن نیراج   لسدیع صد روکادج

 

 تأمین نیاز پاکستان به انرژی. 3-3

عح  بدخیدصادج پاکسررنا  از منابع اندژج، ادزا  بیص  اندژج درراصدالی از ایدا  صد 

م ح اندژج   أبداج ل ظدف  ندیح از ب شرر کناد نزصیکی هغداف ایی باعث شررحه لا ایدا 

 7000اکنی  ایح کشررید نزصیک به بدق   گاز پاکسررنا  بدخیدصاد باشررح  رم  ی هبه

راج د زانه دا کارش صرح که صد ایح م ا ، ص لا حجم خامیشررریمگا ار بدق ن از صاد

صد حیزه گاز رم صد   (Dawn, 2021) شیصمگا ار از طدیر ایدا  لام ح می 100لنرا 

عنیا  سررریخ  خیصد    سررریخ  میدص ن از شرررتکه مصررردف خانگی   اسرررنفاصه به

حجم باالیی از لقاضررا  راج پاکسررنا  هر  لام ح بدق مصرردفی ایح کشررید، ن د گاه

ددف رزینه ا ل ه از هانب ایدا   سنا  حنی با   هیص صادص  لشا لأم ح امن   اندژج پاک

صد ل ک م   گسررندش د ابط دارتدصج ص کشررید صاشررنه باشررح  لیانح نقش مروی می

لیانح ن ازراج پاکسرررنا  صد حیزه اندژج لاححج اسررر  که روکادج صد ایح حیزه می

 لدیح پد ژه اننقا  گازسح   ابسنگی امن نی ایح کشید به ایدا  دا گسندش صرح  مرم

طدیر آ  گاز  ایدا  به پاکسرنا  صد چادچیب طد  خط لیله ص سرنی لر ه شرح که از

یاف   صد ایح طد  مقدد شررح که ایدا  ابنحا به پاکسررنا   سررپس به رنح اننقا  می

شیص که  150د زانه  م و ی  مند مکیب  60م و ی  مند مکیب گاز به ایح خط لزدیر 

سنا     سنا  اننقا  می 90به پاک  .Zahid, 2007, p) یاف م و ی  مند مکیب به پاک

  ایح طد  پس از عح  لیافر م ا  پاکسرررنا    رنح ایح طد  به خط اننقا  (537

پاکسررنا  لغ  د نا  صاص  با ایح حا ، صد مشاکدار   صیحادراج مخنوف د ئسرراج -ایدا 

هورید ایدا    پاکسررنا  به  ی ه صد ص ل  عودا  خا ، ایح کشررید روانا  به صنتا  

 لأم ح ن ازراج مصدفی خیص می باشح    ادصار گاز از ایدا  هر 
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 . تدوین نقشه راه روابط استراتژیک با پاکستان4-3

با  هیص ارو   د ابط دارتدصج صد افزایش قحدر کنش مسنقانه کشید صد عدده 

ز نقشرره داه مشررخصرری صد ایح الوووی   روان ح مقابوه با لرحیحار احنوالی، رنیب ح

سنا     سندال یک با پاک شه داه د ابط ا س   لیل ح نق شحه ا ادائه اهزاج زم نه لح یح ن

ا دگشادج باالیی بد نگاه مسئیال  باالصسنی خیارح مدلتط آ  به لوامی نراصراج فیا  

 صاش  

 نرم جمهوری اسالمی در پاکستان تمرکز بر قدرت. 5-3

سنجی سا راج انجا صد نظد د    70، ب ش از 2015لا  2006راج شحه حح فا

  ایح صد الوووی خیص قووحاص کدصنحلدیح ص س  ب حصددح مدص  پاکسنا ، ایدا  دا مرم

س  که  شک   می 20حالی ا ش ی ا  ل دح هوی   ایح کشید دا  صرنح  صد ادلتاپ صد

به ایدا  را رویاده ب شررندیح نظد مثت  دا نسررت  با شرراخم مقتیل   ن ز پاکسررنانی

راج گسندصه فدرنگی ایدا  صد ایح صرنحه قحدر ند    ظدف  صادنح  ایح مسئوه نشا 

س  شید ا شحه، صد  (PEW Research Center, 2013) ک ذی  به  با عوم به میادص یاص 

 راج روکادج دارتدصج ص  کشررید   شرردایط اهدایی سررازج آ  اشررادهلدیح زم نهمرم

 کن م می

 هند(-اکستانپ-مسیر خط لوله صلح )ایران-1تصویر شماره 
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 های سیاسی و دیپلماتیک . زمینه4
راج حزبی، سررراخناد سررر اسررری پاکسرررنا  بسررر اد پ ا حه   لدک تی از دقاب 

راج سرررننی، محاخار نظامی   ا دگشادج خادهی اسررر   لشا دارتدصراج  ابسرررنگی

 بایح طداحی گدصص  صادج هر  اسنفاصه از ظدف   ایح کشیدمنسجم   بدنامه

 راهبردی با حزب تحریک انصاف. تعامل 1-4

صد حا  حاضررد سرره حزب ادرروی پاکسررنا  به لدل ب عتادلنح از ل دیک انصرراف 

کدسرری(  از ب ح ایح  5٤کدسرری(   حزب مدص  ) 82کدسرری(، مسررو م ل گ ) 1٤9)

احزاب، حزب مسررو م ل گ ادلتاطار قیج لدج با عدبسررنا  صاشررنه   حزب ل دیک 

مدص  پاکسنا  ن ز یک حزب چپ با ایحئیلیژج  انصاف د یکدص منیاص  لدج صادص  حزب

 کوین سنی می باشح 

 . ایجاد اشتراک منافع در مورد افغانستان و طالبان2-4

سنا   سنا    ایدا  افغان به عنیا  یکی از حیزه راج دقابنی ب ح آمدیکا، رنح، پاک

ایح شناخنه می شیص  پاکسنا  با نفیذج که بد طالتا  صادص، نقش مروی صد میاصالر 

س م قحدر صد  س  لق شید ایفا می کنح  صد ایح زم نه بداج کارش لنش را، الز  ا ک

 ایح کشید با لاک ح بد منافع افغانسنا ، ایدا    پاکسنا  انجا  شیص 

 . تسهیل صدور روادید با پاکستان3-4

نانی از  نح بد کدال ک   طیالنی اخش  یزا بداج شررررد نحا  ایدانی   پاکسررر فدای

شکار مرم  دح د د اصیح با م سر    س   لشا ل شید ا سندش د ابط ب ح ص  ک صد گ

صاصج   فدرنگی ب ح ص   سی، اقن س ا سح  د ابط  سنا  نقش مروی صد افزایش  پاک

کشررید ایفا خیارح کدص  صد ایح زم نه می لیا  صد نقاپ مدزج یا صد شررردراج بزد  

سنی، لجادج، میلنی   پاکسنا  مداکزج دا بداج دح د سدیع انیار چرادگانه  یزا )لیدی

 اقیا ( داه انحازج نویص 

 جانبهدوجانبه و سه یپارلمان دیپلماسیگسترش . 4-4

اعزا  هانته پادلوانی از طدیر گسرررندش صیپوواسررری پادلوانی ص هانته   سررره

ایدا    روان ح صعیر از اعدرراج مرم مجوس  جرای  سرر مخنوف از کو جرائ  ر

مجوس پاکسرررنا  بداج حدرررید صد ایدا  نقش مروی صد روکادج ص  کشرررید خیارح 



  776    1٤00زمسنا   ♦ 101شواده  ♦ 30سا   ♦دارتدص 

 

آباص   پکح ن ز ا لیینی کو حج صد دارتدص هانته با اسا صیپوواسی پادلوانی سه صاش  

س   صد رو ح ادلتاپ،  س  خادهی ایدا  ا س ا شدق صد  سح قنگاه به   س دئ، صد ا

سنانه  کدصیاز د  ح سنا  با لوجمجوس پاک شدص  سنا ، صد ایدا ب سناد  قتا  افغان خیا

مجوس     ج روان ح اظراد صاشرررنهمنحقه شرررح آباص صدلردا    اسرررا  ییافزارم

 جراهانته گد همشررادک  سرره جبدا دا یا یپادلوان یپاکسررنا  از ابنکاد گد ه ص سررن

 ( Khane Mellat News Agency, 2021) کنحیم  یحوا ح چ حدید اب یص سن

 سازی جهت گسترش ارتباطات نخبگان دو کشورزمینه. 5-4

ایدا    پاکسرررنا ، صل   سرررح  پای ح شرررناخ    لیامار میهیص صد د ابط به

  مداکز  رانییح صیپوواسرری عویمی از هووه ایجاص انحیشررکحهراج بایسرر  از د شمی

راج نییح د ابط ایدا  فدد صد قالب بددسی  راجپ  رشی مشندک، بدگزادج روایش

سنا  سندش ادلتاطار نختگا    فدر خنگا     پاک سوی هر  گ   ایجاص یک کانا  د

 ص  کشید هر  برتیص  ضی   میهیص اسنفاصه کدص 

 سازی حضور خرابکارانه عربستان و امارت در پاکستان. امنیتی6-4

ی  وا ب  لیهری از ح قا عالی   لجسرررن بخش  ظامی، اطا مالی، ن کی از راج 

راج لد دیسنی فیا  صد شدق ایدا    غدب پاکسنا ، با محاخوه آمدیکا، عدبسنا  گد ه

ایح  سازج   کارش صامنه فیال  منظید خنثیشیص  به  امادار من حه عدبی انجا  می

  گسندش صیپوواسی عویمی هوریدج اسامی ننایج سازج کشیدرا عو ه ایدا ، فیا 

ایح راج صیپوواسررری عویمی به ایدا  لقیی  زم نهعا ه به مثتنی به باد خیارح آ دص 

سرررازج کنح؛ به ایح را دا امن نیصرح که ریی  ایح بازیگدا    ارحاف آ امکا  دا می

را دا خدابکادانه   صدمقاب  منافع موی پاکسرررنا  هویه مینا که مجویعه اقحامار آ 

 صرح 

 های همکاری اقتصادی . زمینه5
ساید کش سننح   بدخاف  سنا  مکو  رم ر صاص ایدا    پاک س ا، اقن یدراج غدب آ

عداق    ح، پس از چ میعنیا  راب چراد  ضررحل دطد  پاکسررنا  بهلیانح ایح امد می

دا موکح سررراخنه   ظدف   قاب  لیهری دا صد گسرررندش د ابط اقنصررراصج    ه لدک

پاکسررنا ، بدخی از راج کو حج اقنصرراص ایدا    لجادج ایجاص کنح  با عنای  به حیزه

 راج اقنصاصج روکادج ب ح ایدا    پاکسنا  عتادلنح ازدزم نه
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 . حوزه تجارت1-5

شفاف ایح  صاصج غ د ساخناد اقن سنا  صد کناد  مدزراج طیالنی ب ح ایدا    پاک

سررازص  ایدا  کشررید، ظدف   مناسررتی دا بداج ایدا  صد لقاب  با ل دیم را فدارم می

ج میدصن از اسنفاصه کدصه بیص  صد  ادصار کاالرا جبدا ی  پاکسنانبازدگانالد ن ز از پ ش

راج ادزج ن ز ایجاص یک شررتکه منشررک  از درردافا  ایدانی   پاکسررنانی حیزه ل دیم

ته هان جادر ص  نابع میدصن از بداج ل قا  م نایی انن ک  دا صادص  لیا راج ایدانی شرررد

م صررریالر    13اصدار مجحص  دررر 12مجحص  ادصارلیاننح از خاک پاکسرررنا  بداج می

سنفاصه کننح حار لیل شدک   خیص ن ز ا شتکه  دیدج   ایجاص  روکادج با لجاد راج 

را امکا  قاب  اعنواص پاکسنانی بداج  د ص کاالراج حساآ دنینی که به صل   ل دیم

روان ح اهداج قدادصاص لجادر بد پایه ادزراج ص هانته    ادصار به ایدا   هیص نحادص

  صد بازاد میامار ایدا  دا کارش صرح 1٤د الیانح فشاد ادزراج هرا ن ز می

                                                           
 

 

 
1 2. Re-import 
1 3. Re-export 
1 4. Worldwide Currencies 

 های مرزیحجم تجارت دوجانبه از مسیر بازارچه-2جدول 

 نام بازارچه
هزار  صاااادراتا

 دالر(
 وارداتاهزار دالر(

 204 11.966 پیشین

 41.827 31.423 سراوان –کوهک 

 142 16.310 مرزی ریمدان

 4.085 45.480 میرجاوه

 46.260 105.181 مجموع

 %11.75 % 11.45 سهم از کل ادرصد(
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 سازی قرارداد تجارت آزادهای گمرکی و نهایی. همکاری1-1-5

  صاج، دکح ادررروی صد برتیص لجادر راج گودکی   ایجاص نظامار لیدفهروکادج

 (Source: Trade Development Organization, 2020) طدفه اس   

با  هیص بدگزادج  جادر آزاص ن ز  جادر قدادصاص ل مشا 3صد میدص ل کدار، ص ده از 

 رنیز ص د چراد  بدگزاد نشحه اس   

صاصج  ساخناد اقن صاص ص  کشید،  س  که با لیهه به مکو  بیص  اقن الز  به ذکد ا

آزاص با  لجادر بدصادج از سرراخنادظدف   بردهلد بیص  دررنایع ایدا ، ایدا    پ شرردفنه

 کنح پاکسنا  نفع ب شندج دا بداج ایدا  ایجاص می

 ها و مراکز صنعتی مرزیبازارچه فعال سازی. 2-1-5

سنا    بویچسنا بازادچه مدزج  13از  سنا     6، س  میدص ن ز صد  7میدص با افغان

شندک  سنا  قداد صادنح که از ایح  900مدز م میدص صد  ٤میدص لنرا  7ک ویمندج با پاک

 نه درراصدار    ادصار فیا  رسررننح که به صالیوی منیحصج از هووه فادرروه زیاص زم

نحادج(، نتیص  نا ظامی، گودک   اسررر نه )ن د ج انن نه، منیل ا  چنحگا رحا    کیی زا

ساخ  سنداحنگاه( زید لجادر سرم زیاصج صد راج لدانزینی )هاصه، پایانه حو  باد   ا

لیانح صد گسندش لجادر مشکار میهیص میسازج   دفع   بنابدایح فیا نحادنحکشید 

نح ) فا ک جاص مداکز (  روان حNematizargaran, 2020ص  کشرررید نقش مروی ای ای

شردراج  صیالر ایدانی صد  شگاه صائوی م  لجادر صائوی   لاش بداج بدگزادج نوای

لیانح نقش مؤ دج دا صد میدفی   بازادیابی م صرریالر مرم   پدهوی   پاکسررنا  می

صاصج  لیل حج سیه اقن سوی ص طدف   لی ایدانی ایفا کنح  هر  برتیص حجم لجادر د

لیا  از قدادصاصراج ایجاص مناطر آزاص مدزج اسنفاصه نویص  صد ایح مناطر مدزنش ح می

خصرریص صد دررنایع نسرراهی که پاکسررنا  ظدف   چادچیب حنی لیل ح مشررندک به

راج اقنصاصج ص هانته روکادج ساز گسندشلیانح زم نهبس اد باالیی صد آ  صادص، می

 دا یا ح ب قاچاقمتاصالر غ ددسوی شام   زا  مبا اسنناص به آمادراج دسوی، باشح  

سنا   س اد   پاک سو شند بب س  یاز لتاصالر د   ایح امد به خصیص با لیهه به ایح ا

راج لیهری از قاچاق از ایدا  به پاکسنا ، سیخ  اس ، آس بمیضیر که بخش قاب 

بهاقنصررررا مهصج   امن نی چشررروگ دج  نا با بد تا  صادص   ر  کنند    صن دیزج ه

خصرریص صد مناطر راج نراصج لجادر دسرروی بهم ح صسررازج قاچاق   ایجاص زم نه

 راج قاچاق هویگ دج کدص لیا  از آس بمدزج می
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 بانکی-پولی. حوزه 2-5

بانک راج مشررکار میهیص صد سرر سررنم بانکی ایدا    نفیذ گسررندصه آمدیکا صد 

راج یکی از نوینه پاکسنانی، لیامار بانکی ص  کشید دا با مشک  میاهه ساخنه اس  

از روکادج با ایدا  بیص  صد حا  حاضررد  15«بانک کسررب»بادز ایح میدص، فشرراد   حشف 

«  کو نه مشرررندک بانکی ایدا    پاکسرررنا »  لشرررک   عو دغم لیافقار بانکی ن ز 

با لیهه به راج ایدا    پاکسرررنا   هیص نحادص  انککادگزادج ب ح ب پ ینحروانا  

روای  راج نظامی ایح کشرررید از بانک لیا صد ایح کشرررید می نفیذ بیص  ادلشذج

کدص  لأسررر س سررراز کاد ص هانته کادگزادج اسرررنفاصه  پ ینحبداج ایجاص  16بانک خ تد

از کاد بانکی که میامار غ دصالدج صد آ  انجا  شرریص، بسرر اد حائز اسرر   ایح سرر

مح  می تادج )روای   یا اعن رالدج  جادر ل نح ل کا  SPVلیا ( دا فدارم سرررازص  ام

لیانح بس ادج از راج ایدانی با روارنگی بانک مدکزج پاکسنا  میلأس س شیب بانک

راج ایدانی صد پاکسنا  با  هیص عح  لدآ مشکار بانکی ایدا  دا لسر   سازص  بانک

 راج ایح کشید بدقداد کننح  اننح ادلتاپ عو قی با ددافیلیراج آمدیکا میاز ل دیم

سنقداد  شید صد مناطر مدز جرااز بانک یکیا شوی   ییرابانک  ی هبه) جک که م

ید به لجاد ص  کشررر جاه ( هر  ادائه خحمار د پسرررننح ن کایآمد هی انی جرامیل د

  حیصد حیزه لجادر با پاکسرررنا  دا بدطدف نوا یاز مشرررکار بانک یبخشررر لیانحیم

شتکه پدصاخ پ ش س ه    شناب ایدا ، م د د  شتکه  صا   ه راج لدک لد مقحمار ال

ه ایح ، اما با لدغ ب کشیدرایی روای  پاکسنا  صد زم نه پ یسنح باس  فدارم شحه

شندک ن ز به قحدر آ  افز ص  بد لیا می شتکه گزینه  عنیا  یکلیافقنامه پدصاخ  م

 اسندال یک بایسنی محنظد قداد گ دص 

س ادج از ل دیم راقتوی صد ص ده  سنا  د ابط ادزج خیص دا با ، ب ددافی راج پاک

لحا   بخشررر حنح که عو  ادررروی آ  عح  لیهه   لتاص  مالی با آمدیکا بیص  به ایدا  

  بیصنح نهیصد کی ج روکاد با ایدا ،رایصددررح دررداف 80عو  نزصیکی هغداف ایی ن ز، 

لشا شرررردرایی روای  کیینه   گیاصد که صد آینحه د نر ب شرررندج خیارنح یاف  از 

راج ادزج با لیهه به مزایایی چی  قابو   ظدف   ادزج باالیی بدخیدصادنح  نظا  حیاله

                                                           
 

 

 
1 5. KASB Bank 
16  Bank of Khyber 
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پشیدج پای ح   کادمزص کم، سرم قاب  لیهری دصیابی پای ح، صد صسندآ بیص ، ل دیم

س  صد نق    اننقا  ادز صا سا  اخ د الز  ا شتکه صد ص   دی ف ایح  دنح  با لیهه به ل

 بسندراج س اسی   حقیقی الز  بداج بازسازج   لقیی  ایح نظا  فدارم شیص 

یاص زگشادج صد کشیدرایی چی  پاکسنا  به صالی  س اسی   امن نی، خحد سدمایه

شیدرا ب ساید ک سدمایه که  دو ح  س   لشا با الگیگ دج از مح  ب وه ل بدنح، یکاد مها

خحدار سرر اسرری   حقیقی صد صل   لیا  م زا  دیسررک طدف ح دا کارش صاص  بهمی

سدمایه شن تانی از  س  لا هر  پ سنا  ن از ا گشادج   اهداج ساخناد حاکو نی پاک

ضوان پد ژه شید  شیص  ایح کاد باعث کا نامه حاکو نیراج کا  صد ایح ک رش اخش 

سدمایه سک  شدی شییر  سنا  خیارحراج ایدانی بداج دک گشادج   ل  فیال   صد پاک

 شح 

 . حوزه انرژی3-5

سنا  می لدیح ابزادمرم س  باال دا بهکنندلی که صد د ابط با پاک هوریدج  لیانح ص

گی  ابسررن اسررامی ایدا  صرح، اسررنفاصه از کادر لأم ح اندژج بداج پاکسررنا  اسرر  

خادهی اندژج، نزصیکی هغداف ا نابع  به م نا   و  ادزا  انپاکسررر دژج یی ایدا    ق 

 به گسندش داصدار اندژج به پاکسنا  کوک کنح لیانح داصدالی ایدا ، می

 . صادرات گاز1-3-5

پاکسنا  بداج لحا     یا افزایش دشح اقنصاصج خیص ن از متدمی به گاز ایدا  صادص  

 2.5زینه ک ویمند از خط لیله درررو  صد ایدا  با ر 900صد ایح زم نه با  هیص اینکه 

سنا  به طی   شی از خط لیله بخش پاک شحه اما ر چ بخ ساخنه   780م و اص صالدج 

خا ، کاد آمح  عودا میهیص، با د ج راجل و   ک ویمند ساخنه نشحه اس   بد اساآ

پ حا کدصه  IPسررازج اهداج پد ژه خط لیله گاز لوای  فدا انی هر  نرایی پاکسررنا 

راج خانگی، ن د گاری   سرریخ  خیصد ، مؤیح اسرر   دشررح ن ازراج صاخوی صد حیزه

س   ضیر ا صاصج  ایح می شح  17س پکن از لأم ح اندژج پد ژه راج کدیح د اقن باعث د

راج (  با لیهه به لاشZamaniya, 2015لقاضرراج گاز صد ایح کشررید شررحه اسرر  )

باز حشف ایدا  از  ر   کا ه با گسرررندصه آمدی گاز، اهداج ایح پد ژه حنی  ف     اد ن
                                                           

 

 

 
1 7. China–Pakistan Economic Corridor (CPEC) 
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نه خ  رزی قا  آ  پدصا نا ، میراج انن پاکسررر ناطر صاخوی  قحدر نفیذ به م نح  لیا

صد منحقه دا گسندش صرح  با عوم به ایح مسئوه که چ ح صد حا   ژئیاکینیم کی ایدا 

س ،    شیدش ا ساخ  خحیپ لیله بداج اننقا  گاز از بنحد گیاصد به مناطر غدبی ک

دا  IPبه چ ح با اسررنفاصه از خط  راج درراصدر گاززصیکی ایدا  به بنحد گیاصد، زم نهن

شح  سنه فدارم خیارح  سنا  به اب لیانح خصیص صد حیزه اندژج میسازج امن نی پاک

 ساز گسندش د ابط   افزایش سح  نفیذ ایدا  صد مدزراج شدقی خیص شیص زم نه

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیروگاه ها در نواحی مرزیاحداث . 2-3-5

سنا  با  سط مگا ال 7000، با کوتیص مگا ار 29573 لیل حج ظدف  پاک ی   منی

کنح که با می ادص  ایدا از  بدق مگا ار 10٤پاکسررنا   سرراعنه میاهه اسرر   5قحیی 

قه صد ک وی لنی 230 خط گا ار افزایش می 300به  «پا » منح قار م بح  لیاف یا

لشا ایح  اهدانشحه ص ل  قتوی ن ز داصدار رزاد مگا الی از م دها ه به کیینه دا صاش  

کننحه ادررروی بدق پاکسرررنا ، ضررروح عنیا  لأم حظدف    هیص صادص که ایدا  به

                                                                                                           (Behutta, 2018) صدآمحزایی،  ابسررنگی ایح کشررید صد زم نه اندژج دا افزایش صرح

(Source: IAEA, 2018 ) 

 داده های انرژی برقی پاکستان-3جدول 

 مگاوات 29573 ظرفیت تولید

 مگاوات 7000 کمبود

 ساعت در روز 5 متوسط میزان قطعی

 مگاوات 104 میزان واردات از ایران

حال  مه وارداتی در  نا بر

 اجرا

 مگاوات 200

 مگاوات 1000 توافقات اجرا نشده

 سنت اکیلووات( 7تا  6 قیمت برق ایران

 سنت اکیلووات( 9 قیمت برق سایر کشورها

 میلیون دالر 100 میزان بدهی به ایران
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 . صادرات سوخت3-3-5

لیا  شدایحی دا با لیهه به حجم باالج قاچاق   ن از متد  پاکسنا  به سیخ ، می

شید ب سیخ  میدصن از ک ضه مازاص  سیخ    صد ع ح حا  عد داج هویگ دج از قاچاق 

صد پاکسنا   حیبنز و  منیسط قلد فدارم ساخ   صد بازاد پاکسنا ، با ق ونی منیاص 

م و ی  ل ند بنزیح به  2رزاد لیما ( اس ، لشا با داصدار د زانه  10)حح ص سن   75

سررن ، صدآمح نقحج   ادزج قاب  لیهری نصرر ب  50ایح کشررید، با ق ونی صد حح ص 

 شیص ایدا  می

 گذاری در حوزه پتروشیمی در پاکستانسرمایه. 4-3-5

هر  ایجاص بازاد هحیح   گسندش فد ش م صیالر پند ش وی، ایح امکا   هیص 

گشادج طدف چ نی اقحا  به لأسررر س یک صادص که هوریدج اسرررامی با سررردمایه

لیا  صد بازادراج شدق راج نرایی دا میگیاصد کنح  فدآ دصه پاالیشگاه منیسط صد بنحد

عنیا  پند شرر وی پاکسررنانی به فد ش دسررانح  عدبسررنا  خصرریص چ ح بهآسرر ا به

 ن ز بد آ  اس  ایح طد  دا صد پاکسنا  اهدایی سازص  سییصج

 . حوزه صنعت4-5

دنینی ن ز زم نه ستارراج بالقیهصد حیزه  شح  منا لردا     اج بداج دارتدصج 

یکی از  صددح 18.6 ندخ ب کادج اسنا  س سنا    بویچسنا  باآباص  هیص صادص  اسا 

سنا م د   س  لدیح ا شید ا س س راج ک مناطر  صدلیل حج راج   کادگاهدنایع  لأ

منجد به کارش قاچاق، کارش لرحیحار امن نی   افزایش دشرررح  اسرررنا ایح مدزج 

زایی باالج دررنی  نسرراهی )به با لیهه به اشررنغا شرریص  صد ایح زم نه اقنصرراصج می

زم نه دنی  نساهی )به طیدج که  گشادج(   پ شد  بیص  پاکسنا  صدنست  سدمایه

سا   2٤از  سنا  صد  داصدار پاک م و ادص صالد آ  مدبیپ به  1٤، 2016م و ادص صالد 

   (OEC, 2020) را دا گسندش صاصروکادج لیا دنایع نساهی بیصه اس ( می

با لیهه به صدآمح پای ح، لقاضررا بداج الیمت   صد پاکسررنا  بسرر اد پای ح اسرر    

س  که با لیهه به لداکم رزاد خیصد  لیل ح می 285ساالنه لنرا  شیص  ایح صد حالی ا

لدیح   مروندیح راج ق ونی، میلیدسررر کو  از هووه کو حجهوی     شررراخم

صسنگاه لیل ح  1.632.965یع   حو    نق  پاکسنا  اس  که ساالنه راج دنابخش

نه می(Saddiq, 2019) شررریصمی راج خیصد سرررازج   لیا  از ظدف    صد ایح زم 

 میلیدس کو  ایدا  با عنای  به ق و  پای ح بداج داصدار به پاکسنا  اسنفاصه کدص 
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 . حوزه کشاورزی5-5

(Source: Trade Development Organization, 2020) 

 

کشا دزج به  راج ایدا صددح زم ح 28راج پاکسنا    صددح از  سی  زم ح ٤7

به م زا   2016داصدار ساالنه م صیالر کشا دزج پاکسنا  صد سا  اخنصاص صادص  

م و ادص صالد( بدنج بیص  صد رو ح سرررا ،  1.8صددرررح آ  ) 60م و ادص صالد بیص که  3

م و ادص  ٤.٤صددررحج از  ادصار  21م و ی  صالد بدنج  ادص کدص که سرررم  907ایدا  

شا دزج ایدا  صیالر ک س   صالدج م  شنه ا صد ایدا   با  هیص ایح ظدف   عظ م، صا

 ,tradingeconomics) د غنی صادص راجصانه   بدنج ادصار از پاکسررنا  حجم پای نی 

س ادج از میادص حنی  ادصار لجر زار پزشکی، غشایی ل دیم  (2022 راج آمدیکا صد ب

شا دزج دا ن ز میدص رحف قداد  س   لشا ایدا  می  ک ساآ صاصه ا شدایط ح   لیانح صد 

   ج لأم ح ن ازراج خیص اسنفاصه کنحب دانی از لیل حار پاکسنا  بدا

 . حوزه ترانزیت، حمل و نقل و بنادر6-5

لیا  از دقتاج بنحدج ص بی   چابراد صانسرر   سرررم   سرراخناد بنحد گیاصد دا می

ساآ سدمایه س ، اما صد بناصد گیاصد   چابراد با مح  گشادج صد بنحد ص بی بد ا غدبی ا

گشادج لیهه به  ضرری   سرر اسرری   اقنصرراصج ایح کشرریدرا، ب شررند زم نه سرردمایه

کشیدراج شدقی )چ ح   رنح( فدارم اس   لشا با لیهه به د نح دییصج لجادر ایدا  

لیا  طد  الصررا  ایح ص  بنحد دا صد داسررناج   پاکسررنا  با کشرریدراج شرردقی، می

فزایی صد دقاب  با بناصد غدب م ید ب شند محد  ساخ   ایح مسئوه ضوح کارش ارم

 صرح  فقد صد س سنا    بویچسنا ، سح   ابسنگی ایدا  به بنحدعتاآ دا کارش می

 لیل حار کشا دزج پاکسنا    لجادر با ایدا -٤ هح  

 یداصدار کو نا  م صی 

 پاکسنا  )صالد(

 دا یا ی ادصار کو

 )صالد(

 )صالد( دا یداصدار پاکسنا  به ا

 م و ی  8.٤9 م و ی  967 م و ادص 1.79 بدنج

 دفد م و ی  10.٤ م و ی  223 مدکتار

م یه راج 

 گدمس دج

 دفد م و ی  15.2 م و ی  198

 دفد م و ی  165 م و ی  66.7 ساید خشکتاد را

 دفد م و ی  27.1 م و ی  65.3 اص یه را

راج صیگد صانه

 د غنی

 رزاد ٤٤.7 م و ی  50.8 م و ی  7.3٤
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شام  لردا  س د پد ازج  ضد چنح م سا -صد حا  حا کداچی )ایدا  -لردا آباص، ا

الرید )لابا    مارا ( بدقداد اسرر  که با لیهه به -الرید )مارا (، مشرررح-اید(، لردا 

را صاشررنه   لز   گسررندش آ  حجم  د ص   خد ا سرررم بسرر اد کوی صد مسررافدر

زما   لیانحیمکیینه  -آرح لفنا انحازج داه(  داهHosseini, 2020شرریص)احسرراآ می

صاصه   متاصالر انسررانی دا  کارش جد چشرروگ م زا کشررید دا به ص   ا   آمح مدف 

لدک ه که -ایدا -صد کناد م یدراج فیق، لقیی  کدیح د دیوی پاکسررنا  افزایش صرح 

لیانح بخش بزدگی از حو  لجادر مشررندک م ا  سرره کشررید دا شررام  شرریص، می

   راج لزانزینی سه کشید قداد گ دصبایس  صد ا لیی  روکادجمی

 حوزه گردشگری .7-5

رزاد پاکسنانی به ایدا  سفد کدصنح  ایح  253حح ص  1397ماه ابنحایی سا   9صد 

سنا  با بدخیدصادج از هوی    س  که پاک راج م و ی  نفدج ظدف   212صد حالی ا

سندصه س   گ سام    زیادلی بدخیدصاد ا ایدا ، به عنیا  دلته لدج به  ی ه صد حیزه 

ش    صدما  صد شکی صد هرا ،  17  دلته  منحقه ا   برحا ستی پز بداج ظدف   منا

از طدف صیگد، به صل   کارش ادزش پی  موی صادص  هشب ب وادا  صد سرررح  منحقه 

  یص، به ددفه خیارح بشرد نحا  پاکسنانیایدا ، انجا  خحمار صدمانی صد ایدا ، بداج 

پاکسررنا     م و ینی شرر ی ا  ٤0صد حیزه گدصشررگدج زیادلی رم با  هیص هوی   

حدررید آنا  صد ایدا  بداج دارپ وایی ادبی ح حسرر نی، زم نه مسرراعحج بداج کشررید 

 ایجاص نویصه اس  

 ترکیه-ایران-ومتری پاکستانکیل 6000مسیر ریلی -2تصویر شماره 
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 جانبه با چینهمکاری سه .8-5

سنا  صاصج پاک س پک( چ ح -کدیح د اقن ساخنی راجپد ژه از اجمجویعه 18)  زید

  ی ه مناطر ایجاص  اندژج  راجن د گاه لیل ح محد ،  نقویحو  راجشرررتکهشرررام  

 ( Sacks, 2021دسرح)می صالد م و ادص 63 به آ  اقنصراصج ادزش که اقنصراصج اسر 

چابراد )دیوی    - نق  گیاصدمسررر د حو از هووه  راج صیگدال اق ایح پد ژه به طد 

م ح میاص ا ل ه )سررر وا ، أم ح اندژج گیاصد لیسرررط ایدا  )گاز   بدق(، لأزم نی(، ل

س د حو    نق  گیاصد(، غ دهفیالص، ق د    س د حو       کیینه )دیوی   زم نی( -م م

صد پی خیارح دا لفنا  )دیوی   زم نی( منافع س اسی   اقنصاصج بس ادج -نق  کیینه

 (  Hosseini, 2020) صاش 

- حچ صل   گسندصگی طد  اقنصاصجصد کناد طد  ال اق ایدا  به ایح کدیح د، به

پ شررنراص  لیا ی از ایح طد  به خاک ایدا ، میپاکسررنا    نزصیکی هغداف ایی بخشرر

یح راج ایدانی دا ادائه نویص  صد اروکادج   ادائه خحمار فنی   مرنحسررری شررردک 

شدک  سدمایهچادچیب  سنفاصه از  رایی را به اهداج بخشگشادج چ حراج ایدانی با ا

د  طیح لیا  بزدگندابنکرراد کودبنررح   هرراصه دا می از پد ژه اقررحا  خیارنررح نویص 

صانسررر   صد چادچیب ایح طد  لاکنی  دقوی میاص   21زیدسررراخنی هرا  صد قد  

  حدید م و ادص صالد رزینه شحه اس   گدچه ایدا    پاکسنا  رد ص  صد ایح طد 190

ع صد لیانح مندرروح لسرردیصادنح، اما ادلقاج سررح  مناسررتار ص هانته به دارتدصج می

 د نح یاصشحه باشح  

 امی و امنیتی. ظرفیت های نظ6
لاکنی  د ابط نظامی مناسررتی ب ح ایدا    پاکسررنا  بدقداد بیصه اسرر  )از هووه  

را به ایدا  حوای  ایدا  از میضع پاکسنا  صد هنگ با رنح سنا ، فد ش بدخی سا 

، ژندا  2000ژندا  پد یز مشدف صد سا    سفدراج مقامار نظامی ص  کشید روای  

دیاس  سناص ادلش پاکسنا  « هقود هایح باهی»ژندا     2016داح   شدیف صد سا  

سا   ص  (  2017صد  س راج نظامی صیگد از هووهشخ فدمانحه ) یظفد م ویص عتا

ژندا  طوی  ، یا (دئ س سرررناص مشرررندک ادلش)زب د م ویص ح ار ، (ن د ج صدیایی
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سییص شید صادنح  لاش  م صاصج   نظامی ایح ک سی، اقن س ا نقش مروی صد میاصالر 

راج ادلتاطی م دمانه لد از طدیر دسوی   بدقدادج کانا بداج ایجاص ادلتاطار گسندصه

لیانح نقش مؤ دج صد با اعدررراج ادلش   سرررازما  اطاعار ادلش پاکسرررنا ، می

 راج امن نی صاشنه باشح روکادج

راج ادرروی ایدا    پاکسررنا  صانسرر   گدچه یا  از هووه چالشللد دیسررم دا می

سنفاصه ابزادج می کننح، نراصراج امن نی   نظامی پاکسنا  صد میادصج از ایح مسئوه ا

خصررریص صد دابحه با راج میحیف به مقابوه با لد دیسرررم دا بهلیا  روکادجاما می

مشرررندک  جرابدنامه ج  اهدا راشیدزما جبدگزاد راج میانح ایدانی افزایش صاص گد ه

لیانح صد صسررنیدکاد باشررح  پاکسررنا  ن ز می مدزرا   امن ح مأ  ل یزنهر  گشرر 

س اد پ ا حه شک  از ساخناد اطاعالی   امن نی ب نراص مرم صادص که قابو    16اج من

روکادج با نراصراج امن نی   اطاعالی ایدا  روای   زادر اطاعار، اطاعار سپاه، 

 اطاعار سپاه   ادلش دا صادنح  حفاظ 

 گیرینتیجه
با عنای  به ا لیی  یافنح سررر اسررر  روسرررایگی صد د ابط خادهی ایدا  پس از 

صاصج ب ح سی   اقن س ا شادراج  شحیح ف سنا  ص چنحا  ل الوووی، ارو   نقش پاک

راج منیحص قحدر روای  هوی  ، شرریص  ایح کشررید با بدخیدصادج از شرراخممی

رایی از قت   مکو  بیص  اقنصاص ظامی، دشح اقنصاصج صد کناد مزی سدزم ح، لیا  ن

راج فدا انی بداج گسندش روکادج صد شدایط کنینی صادص  ایح کشید با ایدا ، ظدف  

ضوح دفع چالش سنی  سندش د ابط بای سندصههر  گ اج را   میانع میهیص، لاش گ

لدیح سنحج که لیانایی   مرمراج میهیص انجا  شیصبدصادج از ظدف  صد داسناج برده

اسرر   با اهدا  پیسررازج خط لیله آجایجاص ل ی  صد د ابط ص  کشررید صادص، اهدایی

س اس  نویص  ایح طد ، مرم خادهی لدیح ابزاد کنندلی پاکسنا  صد اخن اد صسنگاه 

س  آمدیکا متنی بد ایدا  خیارح بیص  روان ح ایح خط لیله امکا  بی س ا ا د نویص  

 کنح دا  از بازاد نف    گاز دا فدارم میحشف ای

سندش صد نقحه مقاب  د یکدص آمدیکا، پکح می سازنحه صد گ شی مثت     لیانح نق

راج صد زم نهایدا    پاکسنا  روکادج ص هانته آباص صاشنه باشح  د ابط لردا    اسا 

سی   صیپوساید حیزهلیانح به لجادج می -مالی س ا ضیعی از هووه  وال ک   راج می

لیا  از افز   بد گسررندش ال اص دارتدصج ص هانته میگسررندش یابح   امن نی -نظامی

طدیر  ادص نویص  کشریدراج  اقع صد ال اصیه اقنصراصج ا داسر ا   سرازما  روکادج 
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رایی چی  حیزه  ایح حیزه روسایگی دا گسندش صاص ال اص کوی دارتدصجشانگراج، 

گدج صد مجویعه امن نی با لد دیسررم   افداطیگدصشررگدج مشرتی   مقابوه مشررندک 

اج بداج گسررندش مناسررتار صد سررح  ال اص راج بالقیههنیب غدب آسرر ا ن ز زم نه

الشرریار انح  با ایح حا ، مناسررتار ص هانته عوحلاً ل   هیص آ دصهک فی دارتدصج به

سنا    امادار  سی   نقش منغ دراج م انجی از هووه آمدیکا، عدب س ا من حه میانع 

راج عدبی قداد صاشنه اس   صد ایح خصیص ن ز دارکاد سازنحه، ل ک م د ابط از حیزه

 راس   بخشی آ  به ساید حیزهلجادج   لسدج -غ دحساآ اقنصاصج

آباص صد میضرریر حائز ارو   ضررد در لیدیف میضرریعار ص هانته لردا    اسررا 

اسرر   بداج ردیک از ایح راج مخنوف قالب منافع مشررندک   لسرردج آنرا به حیزه

راج مشندکی ایجاص کدص لا ضوح دفع میانع را   کو س ی لیا  کو نهمیضیعار می

راج مشرررندک طدف ح دا ل ا    صد نرای  به سررراز کادراج را، صغحغه  م ح صی 

شندک صد محیدی    ح  سی صس  م س ا صاصج، فدرنگی    سائ  مدزج، اقن ص  م  ف

 پ حا کدص  
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