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 Pakistan /پاکستان
تـرین منـاطق    کشوري مسلمان واقع در سواحل شمالی اقیـانوس هنـد و از مهـم   

  ارتباطی آسیاي مرکزي و هندوستان با خلیج فارس.
جانبـه بـا    پاکستان کشوري است که مناسـبات دیرینـه و همـه     

کشورهاي حوزه خلیج فارس داشته است. توجه پاکستان به منطقه 
م. 1971این کشور در جنـگ بـا هنـد در     خلیج فارس به شکست

گردد. تأسیس کشور بنگالدش، قدرت گرفتن هند و تشکیل  بازمی
سـوي یـافتن    آبـاد را بـه   زمامداران اسـالم   دهلی نو، -محور مسکو

بوتـو،   دوستان و متحدانی در خلیج فارس سوق داد. ذالفقـار علـی  
بت به وزیر وقت پاکستان، ضمن انتقاد از رویۀ دهلی نو نس نخست

همسایگانش، هند را نکوهش کرد که قصد سـلطه بـر پاکسـتان و    
خاطر نزدیکی آن به خلـیج   سپس بر سرتاسر منطقه جنوب آسیا به

). در آن زمان، ایـران نگـران   Bhutto, 1973: 170فارس را دارد (
  بود که اقدامات مشـترك شـوروي، هنـد و افغانسـتان بـه تجزیـۀ      

هـاي طرفـدار    بب شـود قـدرت  بلوچستان پاکستان منجر شده و س
طرف خلیج فارس پیشروي کنند. سفر بوتو به تهـران در   مسکو به

م. و صدور اعالمیـه مشـترك ایـران و پاکسـتان نـوعی      1973نیمه 
همکاري میان دو طرف را دربر داشت. امریکا و کشورهاي غربـی  
به نوبۀ خود از تشکیل محور جدید استقبال کردند و اعراب خلیج 

طـرف   هـاي خـود را بـه    ویژه عربستان سـعودي کمـک   فارس و به
آباد روانه کردند. از دید غرب و متحـدان عـربش در منطقـۀ     اسالم

خلیج فارس، کشور پرجمعیت و غیرعرب پاکسـتان، کـه ازطریـق    
جزیره عربستان مجـاور اسـت،    دریاي عمان و خلیج فارس با شبه

یگـان،  تواند نقشی مهم در کشورهاي عرب منطقه ایفـا کنـد. ر   می
م.، معتقد بود پاکسـتان پـس از   1980جمهور امریکا در دهه  رئیس

سقوط شاه ایران و اشغال افغانستان ازجمله کشورهایی اسـت کـه   
هاي منع گسـترش نفـوذ شـوروي در خلـیج      براي اجراي سیاست
دنبـال   العاده برخـوردار اسـت. در واقـع، بـه     فارس از اهمیت فوق

در خلیج فارس در اواخر دهه  فروپاشی دکترین دوستونی نیکسون
جـاي   م.، واشنگتن در مقطعی به فکر جایگزینی پاکستان بـه 1970

دلیل نبود که به هنگـام   ایران در اتحاد با عربستان افتاد. بنابراین، بی
، پاکستان که 1979حملۀ کماندویی به مسجد اعظم مکه در نوامبر 

طلب اعزام ها بودند، داو افسرانش مسئول تعلیم لشگرهاي سعودي
  ).723: 1374گروه کماندوهاي ضدشورش شدند (لیسی، 

اي  وجه مشخصۀ سیاست کارتر و ریگان ایـن بـود کـه رابطـه      
آباد برقرار کننـد، بـه ایـن امیـد کـه اشـکال        بخش با اسالم اطمینان

پـذیر   هاي مشترك در منطقه خلیج فارس امکان گوناگون همکاري
دسترسی نیروي واکنش  ). این همکاري139: 1357باشد (اسدي، 

هاي هوایی پاکستان و در مرحله بعد کمک  سریع به بنادر و پایگاه
شد. واشنگتن  به نیروهاي امریکایی به هنگام ضرورت را شامل می

آبـاد اجـازه    هاي نظـامی و مـالی بـه اسـالم     در مقابل اعطاي کمک

هاي اطالعـاتی الکترونیـک خـود را در پاکسـتان      گرفت تا دستگاه
هاي  ها را به ایفايِ نقش رابط براي ارسال کمک و پاکستانیمستقر 

نظامی به مجاهدین افغانی تشویق کنـد. اگرچـه رهبـران پاکسـتان     
مکرر اعالم کردند که سیاست خارجی عدم تعهـد آنهـا همکـاري    

کنـد، امـا    نظامی با امریکا را در منطقه خلیج فارس غیرممکن مـی 
آبـاد در   گنجانـدن اسـالم  دهد. طرح  شواهد خالف آن را نشان می

هـاي   هاي راهبردي امریکا در خلیج فارس به تصویب کمک توافق
چند میلیارد دالري نظامی و اقتصادي واشنگتن و فروش و تحویل 

به پاکسـتان منجـر شـد.     16هواپیماهاي اف   تعدادي قابل مالحظه
پاکستان که به مزایاي جنبی این همکاري پی برده بود، در سطحی 

اعزام نیروهاي نظامی به کشورهاي عـرب خلـیج فـارس     وسیع به
هزار پاکسـتانی در میـانِ پرسـنل پادگـان      30که  طوري پرداخت به

م. مشـغول خـدمت بودنـد (آشـتی،     1980خالد در نیمه دهۀ  ملک
1366 :72.(  
با توجه به پیشینه روابط پاکستان با کشـورهاي عـرب خلـیج      

آباد  انست ازسوي اسالمتو فارس، مسئله تجاوز عراق به کویت نمی
نادیده گرفته شود. پاکستان در قبال جنگ عـراق علیـه ایـران نیـز     

طرفی اتخاذ کرده و خواستار خاتمـه جنـگ شـده بـود.      موضع بی
هـاي   جمهور آن کشور، یـک سلسـله مأموریـت    رئیس ضیاءالحق،

علت محکـوم نکـردن    گري و صلح را برعهده گرفت که به میانجی
، پاکسـتان انـدکی تغییـر    1363بر نداشـت. در  اي در متجاوز نتیجه

موضع داد و به قطعنامه کشورهاي عضو شوراي همکـاري خلـیج   
طور تلویحی جمهوري اسالمی ایران  (فارس) راي مثبت داد که به

طرف در خلیج فـارس محکـوم    هاي بی خاطر حمله به کشتی را به
  ).347: 1375بابایی،  کرد (علی می

اري نزدیک پاکستان با کشـورهاي  م. همک1980در طول دهه   
فـاس را   -هاي فهد آباد طرح عرب خلیج فارس ادامه یافت. اسالم

در ارتبــاط بــا فلســطین اشــغالی پــذیرفت و در کنفــرانس ســران  
کشورهاي اسالمی در کازابالنکا، به همـراه اعـراب خلـیج فـارس     
نقشی مهم در بازگشت مصر به سازمان کنفرانس اسالمی ایفا کرد. 

هاي اعرابِ خلیج فارس،  آباد از سیاست م حمایت کامل اسالمرغ به
که ایران در جنگ بـا عـراق برتـري را     م. هنگامی1987ریاض در 

دست آورد، نگران شد و نیروهاي پاکستانی مستقر در عربسـتان   به
با وجود . دادند را تقلیل داد که تا حدودي به ایران تمایل نشان می

پاکستان به درخواست ملـک فهـد در   این اقدام عربستان سعودي، 
وسیلۀ عراق بـا اعـزام نیـرو بـه عربسـتان       بحبوحۀ اشغال کویت به

هـزار   10موافقت کرد. پاکستان در مراحل مختلف بحران کویـت  
نفر نیروي نظامی با تجهیزات کامل روانه عربستان کرد. در مقابـل  

بـه  هاي مخالف دولت اعزام نیـرو   این اقدام دولت پاکستان، گروه
 خواندند. براي مثال، موالنا شاه احمد نورانی، عربستان را اشتباه می

رئیس جماعت علماي پاکستان، اعـالم کـرد: پاکسـتان بـا تهدیـد      
مرزهایش ازطریق دریاي عرب مواجه است و درست نیسـت کـه   

 .The Muslim, 21 Sepنیروهایش را به خلیج فارس اعزام کند (
1990: 6(  

هـا شـاغل    ج فارس سبب شد تا پاکستانیبحران در منطقۀ خلی  
در منطقه همانند دیگر اتباع خارجی در صدد فرار از منطقه برآیند 
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و سعی کنند به وطن خود بازگردند که مشـکالتی ازقبیـل هزینـۀ    
بازگشــت، بیکــاري نیــروي مهــاجر و از دســت دادن ارز ارســالی 

د کارگران مهاجر براي دولت پاکستان را بـه همـراه داشـت. تعـدا    
شـد ایـن    رسید و گفته مـی  هزار نفر می 120کارگران پاکستانی به 

میلیــون دالر بــه کشورشــان ارســال  500هــا هــر ســال  پاکســتانی
  )The Muslim, 7 Sep. 1990: 2کردند ( می

از جانب دیگر، اقدام شوراي امنیت سـازمان ملـل در صـدور      
ن را هاي تحریم اقتصادي عراق و کویت، که تأیید پاکسـتا  قطعنامه

نیز به همراه داشت، خساراتی بر اقتصاد پاکستان وارد آورد. غـالم  
وزیر وقت پاکستان، در دیدار از عربستان  مصطفی جاتوئی، نخست

مورد نیاز خود را   % نفت50به امیر کویت گفت که پاکستان حدود 
کند. در نتیجه، وزیـر نفـت عربسـتان قـول داد      از کویت تأمین می

 :The Pakistan Times, 1990ا تأمین کنـد ( % نفت پاکستان ر50
اي دیگر به  دنبال این بحران، افزایش سریع قیمت نفت ضربه ). به2

اقتصاد شکننده پاکستان وارد آورد. با افزایش قیمت نفـت حـدود   
یک میلیارد روپیه به بودجه پاکسـتان ضـرر وارد شـد. در نتیجـه،     

سـازمان ملـل   جمهور پاکستان در دیـدار بـا دبیرکـل وقـت      رئیس
میلیارد  3/3سبب خسارت ساالنه  درخواست کرد که نام پاکستان به

دالر در فهرست کشورهایی قرار گیرد که از بحران خلـیج فـارس   
  اند. صدمه دیده

وزیر پاکستان، اقداماتی  در صحنه سیاسی، نواز شریف، نخست  
منظور حـل بحـران خلـیج فـارس در پـیش گرفـت.        را به  گسترده

هـا   نظور، نخست از ایران دیدار کرد که به نظر پاکسـتانی م همین به
وزیـر پاکسـتان    ازنظر نمادین بسیار مهم بود. در این سفر، نخسـت 

اي عرضه کرد که در آن خواسـتار خـروج    طرح صلحی شش ماده
بس، تشکیل و اعزام نیروهاي  سریع عراق از کویت، برقراري آتش

راي امنیـت دربـاره   هاي شو حافظ صلح اسالمی و اجراي قطعنامه
همۀ مسائل منطقه ازجمله کشمیر و فلسـطین شـده بـود. در ایـن     
طرح، خروج همه نیروهاي خارجی از خلـیج فـارس و واگـذاري    
امنیت منطقه به کشورهاي خلیج فارس گنجانده شده بـود (گـروه   

). اما این طـرح و  34: 1371تحقیق خبرگزاري جمهوري اسالمی، 
که پاکستان بـه   نتیجه ماند و هنگامی بی هاي مقام پاکستانی مسافرت

آباد اخـراج   ثمر بودن اقداماتش پی برد، کاردار عراق را از اسالم بی
بودن پاکسـتان در   توانست به سهیم کرد. بخشی از این سیاست می

آباد در دهه  اسالم -هاي کلی امریکا در منطقه و محور ریاض طرح
شـدت خـود را درگیـر     م. بازگردد. پاکستان در این دهـه بـه  1980

مثابـه حلقـه    هاي واشنگتن در جنوب غربی آسیا کرده و به سیاست
عنوان پشتوانۀ عربستان ایفاي نقش  اصلی کمربند امنیتی غرب و به

  )291: 1368کرد (الهی،  می
در چهارچوب وقایع کویت، منافع سـنتی پاکسـتان در خلـیج      

. منـافع  فارس با به خطر افتادن عربستان دسـتخوش مخـاطره شـد   
گسترده پاکستان در کشورهاي خلیج فـارس، وضـعیت منطقـه را    

توانـد در مـورد آن    اي درآورده بود که نمی آباد به گونه براي اسالم
تفاوت بماند. به گفته یک استاد پاکسـتانی، روابـط پاکسـتان بـا      بی

تنها بر احساسات متکی است بلکه مبتنی بـر   منطقه خلیج فارس نه
اي محکـم در سیاسـت خـارجی     ت و این پایـه واقعیات عملی اس

  ).Hasnat, 1991: 10پاکستان است (
در پایان جنگ سرد و خروج نیروهاي شوروي از افغانستان و   

حضور گسـترده نیروهـاي امریکـایی و اروپـاي غربـی در خلـیج       
اي جهـت   فارس، پاکستان فرصتی براي شرکت در ترتیبات منطقـه 

آباد ابتدا نوعی همکاري میـان   المامنیت خلیج فارس پیدا نکرد. اس
اي/ اکو و شوراي همکاري خلیج (فارس)  سازمان همکاري منطقه

را پیشنهاد کرد. شرط اساسی مورد نظر در تفاهم میان دو سـاختار  
اي  هـاي بـرون منطقـه    باید به دور از هرگونه نفوذ قدرت مزبور می

ن هـاي پاکسـتا   ). اما با شکست طـرح 116: 1370باشد (حسنات، 
امنیتی خلـیج فـارس،    -درباره نقش این کشور در ترتیبات سیاسی

طـرف افغانسـتان    م. بار دیگر به90آباد توجه خود را در دهه  اسالم
 1992هـاي   معطوف کرد. با شدت یافتن جنگ افغانستان بین سال

م.، پاکستان و عربستان سعودي بارها تـالش کردنـد همـه    1995و 
شـان را   مع کنند، امـا همـه مسـاعی   هاي افغانی را دور هم ج جناح

هـا در هرگونـه توافـق     براي جلوگیري از مشارکت ایران و هـزاره 
کار بستند. مخالفت پاکستان و عربسـتان بـا حضـور     محتمل نیز به
م.، که شـبیه رفتـار امریکـا بـا ایـران در دهـه       1990ایران در دهه 

هرانـه  م. بود، بر تلخکامی تهران افزود. پاکستان دیپلماسی ما1980
م. خود را مبنی بر ایجاد تـوازن بـین منـافع سـعودي و     1980دهه 

  )211: 1379ها کنار گذاشت (رشید،  ایران به نفع سعودي
م. گروه طالبان با کمک پاکستان، عربسـتان  1990در نیمه دهه   

و بعضی دیگر از کشورهاي شوراي همکاري خلیج (فارس) نظیر 
گسـترش داد. محـور   امارات حضـورش را در صـحنه افغانسـتان    

ابوظبی در حمایت از حکومت طالبان با  -ریاض -آباد جدید اسالم
دوامی نیافت  2001سپتامبر  11دنبال وقایع  تغییر سیاست امریکا به

و به زودي از هم پاشید. این سیاست نافرجام پاکستان در حمایت 
از طالبان، آثار ناگوار خود را بر دوستان عرب این کشور در حوزه 

  جا گذاشت (همان). لیج فارس بهخ
هاي پاکستان در خلیج فـارس   موضوع دیگر در مورد سیاست  

دنبـال انفجارهـاي    گردد. به به برنامه تسلیحاتی اتمی پاکستان بازمی
 آباد سیاست مبهم اتمی خـود را،  ، اسالم1998اتمی پاکستان در مه 

ی از م. اتخاذ شده بود، کنار گذاشت. بمب اسـالم 1980که از دهه 
ها براي جـذب   بوتو اصطالحی شد که پاکستانی زمان ذوالفقار علی

کـار   دالرهاي نفتی عربسـتان، امـارات و دیگـر اعـراب منطقـه بـه      
هاي مسیحی، یهودي و هندو داراي  بردند. بوتو گفته بود تمدن می

بمب اتمی هستند و تنها تمدن اسالمی فاقد آن است کـه مـا بایـد    
م. ضیاءالحق دیگر متذکر شده بود که مـا  این وضعیت را تغییر دهی
دهیم این  اي را در اختیار کسی قرار نمی این فنّاوري حساس هسته

از اصول امنیت ملی پاکستان است. با توجـه بـه ایـن مالحظـات،     
اي پاکستان در نـزد مقامـات کشـورهاي غربـی      هاي هسته آزمایش

ـ   بـه  هاي متفـاوتی رو  حوزه خلیج فارس با واکنش طـور   هرو شـد. ب
هـاي   مثال، وزیر دفاع بحرین خاطرنشـان کـرد: اسـالم و سـازمان    
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اي  طـور واقعـی بـر قابلیـت هسـته      اسالمی عواملی نیستند کـه بـه  
جاي آن، رهبران پاکستان از این حربه  پاکستان نفوذ داشته باشند. به

جهت منافع ملی کشور خودشـان ازجملـه بازدارنـدگی تهدیـد از     
کننـد (الشـایجی،    قـاطع اسـتفاده مـی   صورت عاملی  جانب هند به

1998 :2(  
گیري هدفی خاص داشت که به اعراب خلـیج   گونه موضع این  

هـاي اتمـی    شـد کـه هیـاهو پـس از آزمـایش      فارس یادآوري مـی 
اي در دست مسـلمانان   هاي هسته پاکستان، به این فرض که سالح

پایـه و اسـاس    پاکستان مواضع عربی را تقویت خواهـد کـرد، بـی   
هم رهبران نظامی پاکستان و هم سران عربستان و امـارات،  است. 

در جریان سرنگونی طالبان در افغانستان، نشان دادند که تا چه حد 
هاي سیاسی خود پایبند هستند. وقایع  به منافع ملی کشورها و نظام

وسـیلۀ   ویکم ازجمله اشغال افغانستان و عراق بـه  اوایل قرن بیست
غربی، اتحاد میان پاکستان و کشـورهاي   امریکا و نیروهاي ائتالف

الشعاع قرار داد. پاکستان، که نگران اتحاد  جزیره عرب را تحت شبه
کـارگیري سیاسـت چمـاق     جدید واشنگتن و دهلی نـو بـود و بـه   

وسیلۀ امریکا در افغانستان را تجربه کرده بود، در تحوالت منطقۀ  به
ارضـی خـود   خلیج فارس بیشتر نگران وضعیت داخلی و تمامیت 

شد. از جانب دیگر، فشار واشنگتن بـر اعـراب خلـیج فـارس بـه      
کـه   طـوري  اي جـز پیـروي کامـل نداشـتند بـه      حدي بود که چاره

هـاي عربـی داراي    نگاري عرب نوشـت: بیشـتر حکومـت    روزنامه
  )1: 2001حاکمیت نیستند (عطوان، 

وســیلۀ  در سیاسـت جدیــد امریکــا در خلــیج فـارس، کــه بــه    
شد، متحدان عرب واشنگتن بایـد بـدون    ان اعمال میکار نومحافظه

چون و چرا دستورات ایاالت متحده امریکا را در منطقه بـه اجـرا   
ریـاض در دهـه    -آبـاد  هایی از نوع اسالم گذارند. بنابراین، ائتالف

م. در سایه حضور مستقیم امریکا در منطقه آسیاي 1990م. و 1980
ترتیب، پاکسـتان   این به سرعت رنگ باخت. غربی و خلیج فارس به

تا حد بسیار از حمایـت کشـورهاي عـرب حـوزه خلـیج فـارس       
محروم شد. حضور گسترده نیروهاي امریکایی در اقیـانوس هنـد،   

هـاي جدیـد نظـامی     دریاي عرب و خلیج فـارس و ایجـاد پایگـاه   
هاي عربـی همچـون قطـر، بحـرین و      نشین ایاالت متحده در شیخ

ن براي دستیابی به خلـیج فـارس و   کویت، تالش راهبردي پاکستا
عنوان یکی از اصول سیاست خـارجی و   تأمین امنیت این منطقه به

گـران   آبـاد را دچـار اخـالل کـرد. بعضـی از تحلیـل       امنیتی اسـالم 
پاکستانی معتقدند حمله به عراق در راستاي سیاسـت امپریالیسـتی   

ه طـورکلی در جهـان بـود    امریکا در خاورمیانه و خلیج فارس و به
است. جنگ عراق موجب بروز شکاف بین امریکا و متحدان سنتی 
این کشور شد. این شـکاف بـین ایـاالت متحـده و دنیـاي اسـالم       

  تر بود. عمیق
هاي متمادي جنگ و کشمکش با هند به  دنبال سال پاکستان به  

لحاظ تاریخی نسبت به دنیاي اسالم نوعی احسـاس انـزوا داشـته    
آمیز خود در کنار هند و  وجودیت مخاطرهآباد دربارة م است. اسالم

اقیانوس هند به نوعی نگرانی مـزمن مبتالسـت. در ایـن شـرایط،     

هـاي   هاي ویژه بـراي همزیسـتی بـا رژیـم     پاکستان ناچار به تالش
جزیره عربستان و اطراف خلیج فارس ادامه خواهـد داد   عرب شبه

 هـایی اتخـاذ کننـد کـه منـافع      مگر آنکه کشورهاي عربی سیاسـت 
مدت  طور مستقیم به خطر اندازند که در کوتاه و میان پاکستان را به

آبـاد بـر    رسد. در این شرایط روابط تهران با اسـالم  نظر می بعید به
رو از جانب پاکستان در ارتباط با  بنیاد اتخاذ سیاست خارجی میانه

هـاي بلندمـدت ایـران،     افغانستان استوار خواهد بـود. در سیاسـت  
شرقی در ابعـاد زمینـی و دریـایی مطـرح اسـت.       اهمیت مرزهاي

ویژه در مجـاورت   هاي پاکستان در کنار اقیانوس هند و به سیاست
بـر   -در اطـراف ایـن منطقـه راهبـردي     -بهار بندر مهم ایرانی چاه

هاي دسترسی ایران در خلیج فارس به مسیرهاي  امنیت بنادر و راه
  رد.گذا دریایی آزاد جهان در شرق و غرب تأثیر می
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