
 

 همقدم

هها    امروزه حکومت پاکستان به عنوان یکی از نمونهه 

شهود  ننهو     دولت ناکارآمد در جهان شناخته مهی بارز 

ها در محیط داخلی و خارجی و عدم  ها و بحران چالش

 ائق آمهدن بهر ایه     نوانایی دولت بر کنترل اوضا  و فه 

ت نهاامنی و  ا  بهرا  نبییهت وضه ی    هها  زمینهه   چالش

ناهمسهانی و  کشور شده است  شکنندگی ثیات در ای  

ب ضهها ن ههارا ماالیههات رهیههران ایهه  کشههور بهها     

ا  موجههت نشههدید   ههها  مههومی و مییلههه   خواسههته

هها    ها  اجتماعی  چندگانگی هویتی و بحران شکاف

در حههوزخ خههارجی  مناسههیات   داخلههی شههده اسههت  

ها همراه است  ننش و  گی با بیشتری  پیچیده پاکستان

اصاکاک در  محیط پیرامهونی بها هنهد  افسانسهتان و     

  امنیتی و سیاسی و ها  مختلف مرز  ایران در زمینه

هها    ورود به فضا  رمابتی میان مدرتاز سو  دیگر  

ا  را بهرا  ایهه    ت پیچیههدهبهرر  در مناهههه  وضه ی  

نوشهتار   سهت  کشور در محیط خهارجی ایاهاد کهرده ا   

ههایی از ایه  پیچیهدگی در     حاضر بر آن است نا جنیه

پاکستان را مهورد  بحهو و  بررسهی    مناسیات خارجی 

 دهد  مرار

 تبیین موضوع

باههور کلههی سههه مشخیههه و وی گههی بههارز حکومههت  

 نوان برشمرد: پاکستان را اینچنی  می

  یک دولت ایدئولوژیکحاکمیت 

     حاکمیت یک دولت پادگانی بها نههش پررنه 

 ارنش در اداره کشور

  یههک دولههت نهرییهها فروپاشههیده و    اسههتهرار

ههها   ههها  گسههترده گههروه ناکارآمههد بواسههاه ف الیههت

 گرا افراط

نها حهدود زیهاد  وابسهته بهه       حکومت پاکستان

گیهر    ها  خارجی است  پیشینه شهک   حمایتجلت 

و  1947  چنهههی  گرایشهههانی بهههه نحهههو ت اوایههه 

گردد  سالها ب د   هند باز می ها  ای  کشور با درگیر 

و به ن ییر  دیگهر  نگاه بدبینانه افسانستان به پاکستان 

نهویت ای  احسها  کهه ایه  کشهور نحهت محاصهره       

موجهت  کشورها  متخاصم مرار گرفته اسهت همگهی   

آبهاد و نهالب بیشهتر     اسالمامنیتی ها   نشدید نگرانی
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 ا  به منظور فرامناههبرا  جلت حمایت بازیگران آن 

ایا ت   ندبرمرار  نوازن مدرت در محیط پیرامونی شد

   بود کهه پاکسهتان بهه   متحده امریکا نخستی  کشور

امها هنگامیکهه   سمت نردیک شدن به آن حرکت کرد  

  ای  کشور به سمت از پاکستان دور شدندها  امریکایی

کشههورها  خاورمیانههه از جملههه    چههی  و برخههی از 

بتهدا  کهرد در ا ایه  روی  عربستان س ود  حرکت کهرد  

دسترسی به ناهیرات  نوسط ارنش پاکستان به منظور

نظامی پیشرفته در پیش گرفته شد  اما ب دها نوسهط  

  مداران نیر بنا بر یکسهر  مالحظهات امنیتهی    سیاست

ارنیهاط بها   مورد نوجه مرار گرفت   امتیاد  و سیاسی

ها  پیرامونی و مدیریت و  ها  م ارا در محیط گروه

بهرا  درگیرسهاز  کشهورها  ههدف  از     هدایت آنهها  

ها  ارنش پاکستان طی سهه   جمله مهمتری  سیاست

دهههه گتشههته بههوده اسههت  حمایههت از حکمتیههار      

افسانسهتان و   الدی  ربهانی  حکومهت طالیهان در    انبره

  همگهی  طالیان ارنیاط با آنها در سالها  ب د از سهوط

بهه م نهایی   اند   در راستا  چنی  رویکرد  اناام شده

نوان به مبابه ابرار  هایی مانند طالیان را می دیگر  گروه

آبههاد در محههیط   سههاز  اسههالم  گههر  و بههاز   کههنش

هها   پاکسهتانی  1960در دههه   اب نلهی نمود  پیرامونی

  مسهیحی  غهر   اصهلی  نگرانهی  اگر»م تهد بودند که 

  پاکسهتان  اصهلی  نگرانهی  است  چینی کمونیسم مهار

   « 1باشد می هندو اننظامی شیه و نظامی مهار

نگرانی رهیران پاکستان از نحهت محاصهره مهرار    

هها نهویهت    نوسط افسانی 1940گرفت   ب دها در دهه 

طههی ایهه  مهاهها  افسانسههتان از دولههت بریتانیهها شههد  

 میایه  پشهتون  درخواست کرد که اجازه دهد که خود 

باره اینکه جرئی از ایه  کشهور باشهند یها مسهته       در

                                                           
1  Cited in Aparna Pande, Explaining Pakistan’s 

foreign policy, London, Routledge, 2011, p. 24. 

کنند و اصال بحو پاکستان مارح گیر   شوند  نیمیم

کی  کشور پاکسهتان  افسانسهتان ایه     نیود  پس از نش

عنوان مرز میان دو کشور  موضو  را که خط دیورند به

موم یهت   در نتیاه پاکسهتان در رد کرد    ن یی  شود

هنوز باور کام  ار مترلرلی مرار گرفت  از یک سو بسی

د؛ و از  بهو  در سازمان مل  به رسمیت شهناخته نشهده   

کنترل  هند  زیاد  نحت سو  دیگر  کشمیر نا حدود

نشهده بهود     نبییت مرار داشت و مرزها  غربی آن نیر

پشتونستان که نوسط افسانها ماهرح شهد    بحو الحاق

 نیر خود باعو وخامت بیشتر اوضا  شد 

برا  نخستی  بار  محمد علی در چنی  شرایای 

 جناح به سمت نردیک شدن بهه امریکها بها نوجهه بهه      

ها  ناشی از موم یهت اسهتران یک ایه  کشهور       مریت

و  اعهالم کهرد کهه     1947در سهتتامیر   حرکت کرد 

امنیت مرزهها  شهمال غربهی پاکسهتان   صهرفا یهک       

مساله داخلی نیست بلکه یک نگرانی جهانی محسهو   

 ز جنه  سهرد در شهیه جریهرخ کهره      با آغها   2شود می

آبهاد   ها از موضهو  نردیهک شهدن بهه اسهالم      امریکایی

مبابهه  بهه   ای  کشهور را  در پی آن    استهیال کردند و

مهابله با نفهو  کمونیسهم در آسهیا      ها یکی از اردوگاه

بنهابرای  بها رو  کهار آمهدن       مورد نوجه مهرار دادنهد  

با  میان دو کشورا   خان  روابط حسنه آیرنهاور و ایو 

در ای  مهاا  محوریت موضوعات امنیتی شک  گرفت 

ههایی نظیهر سهیتو و     پاکستان با پیوست  بهه سهازمان  

ا  بههه نسههلیحات پیشههرفته  فراینههده سههنتو  بههه طههور

ها  مالی خهارجی دسترسهی پیهدا     امریکایی و  کمک

مناسههیات دو کشههور در طههول دوره جنهه  بهها  کههرد  

خههود رسههید و ارنههش  بههه او شههورو  در افسانسههتان 

                                                           
2  Cited in Dennis Kux, The United States and 

Pakistan, 1947-2000. Disenchanted Allies, 

Baltimore and London, The Johns Hopkins 

University Press, 2001, p. 20. 
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پاکستان بواساۀ کمک به مااهدی  افسان  از میلیارها 

د ر کمک مالی و ناهیرات نظهامی مهدرن برخهوردار    

ایه  روابهط    2001سهتتامیر   11حهواد   ب هد از  شد  

 2012همچنان به موت خود بامی ماند  طهی سهالها    

آباد یکی از  مهمتری  متحدان امریکا     اسالم2015نا 

شهد و   لیه نروریسم و الهاعده محسو   مهی در جن  ع

میلیههارد د ر کمههک مههالی از واشههنگت   26 بههالب بههر

اینها همه نشهان دهنهدخ آن اسهت کهه       3دریافت کرد

دولت پاکستان برا  نبییهت موم یهت خهود و نحههق     

ا   نا چه اندازه نیازمند کمهک   اهداف داخلی و مناهه

ب انخها  رویکهرد گسهتر   ها  خارجی است   و حمایت

ارنیاطههات خههارجی نوسههط نظامیههان و سیاسههیون     

هها    پاکستانی در وهلۀ نخست نشهان دهنهدخ انگیهره   

امنیتهی و نیهر منهافا مشهترک      امتیهاد  و -اجتماعی

همی  مساله موجت شهده کهه برخهی      میان آنهاست 

پاکستان را همانند کشورها  وابسته به  خایر نفهت و  

هها    رانهت وابسهته بهه   –گاز داخلی  یک دولت رانتیر 

ههها  ژئههوپلتیکی و   و وابسههته بههه مریههت  -خههارجی

    4اب م رفی کنند استران یکی

طالیهان  -وجود یک دشم  مشترک در افسانستان

و پیوندها  عمیهق در مناسهیات    از یک سو -و الهاعده

پیچیهدگی روابهط     موجت دیگر از سو  و امریکا هند

 دیگهر  بهازیگران  به سمت را آباد  اسالمو  شددو کشور 

در   سههوق داد سهه ود  ه چههی  و عربسههتاناز جملهه

شهناخته  ان نوسط چی  به رسمیت   پاکست1950سال

کشههور بهها صههادرات  شههد و مناسههیات امتیههاد  دو  

واردات پنیهه از  سن  چی  به پاکسهتان در ازا    زغال

                                                           
3  CHRISTOPHE JAFFRELOT,” Pakistan at the 

Crossroads”, http:// carnegieendowment. org/ 2016/ 

04/19/ pakistan-at-crossroads/ixkp. 

4  Ibid 

ای  کشور آغاز شد و مناسیات سیاسهی دو کشهور بهه    

ندریج گسترب یافت و حتی ننش در شیه جریره کره 

بهه دنیهال    1962سال نیر اختاللی در آن ایااد نکرد  

حمله چهی  بهه هنهد  نهاهه عافهی در مناسهیات دو       

و دشههمنی  شههک  گرفههتجانیههه چههی  و پاکسههتان  

نردیکهی بیشهتر دو    ا  بهرا   مشترک با هنهد  زمینهه  

رگیهر  نظهامی میهان    که ای  روند با بروز د طرف شد

  رونهد  شهد   نهویهت  1965سهال   هند و  پاکسهتان در 

پاکسهتان بهداناا پهیش     گسترب روابط میان چهی  و 

دو کشور امدام بهه ان ههاد یهک    1967رفت که در سال 

نوافهنامهه دریههایی بههه منظههور فههراهم آوردن امکانههات  

طی آن سالها    یکدیگر کردند  ها بندر  برا  کشتی

چی  به عنوان یک عضو دائمی شورا  امنیت بارهها از  

آباد در مساله کشمیر حمایهت کهرد و پاکسهتان     اسالم

نیر به نهویهت موضها چهی  در مهابه  امریکها کمهک       

هها نهالب کردنهد نها از      در حوزخ نظامی  چینهی نمود  

ها  نظامی به ایه  کشهور  نهوعی     طریق اعاا  کمک

زن در وابستگی نظامی آن به ایا ت متحدخ امریکها  نوا

نسهلی  پاکسهتان یهک     هها   بهرا  چینهی  ایااد کنند  

هنهد   ی نهی راهکار مناست در برابر رمیت غربگهرایش  

بهه عهالوه  نردیکهی بهه پاکسهتان       شهد    محسو  مهی 

ها  ژئوپلتیکی چهی  را در مناههه افهرایش     دسترسی

بهرا  ایه     و امکهان حضهور در امیهانو  هنهد را     داده

 در همی  راستا نخست در سالد  کر کشور نسهی  می

کیان  چهی  و   سی  جاده ابریشم باستانی میان1967

گلگههت پاکسههتان راه انههداز  شههد  سههتس در سههال   

مهروم   دو کشور امهدام بهه احهدا  بررگهراه مهره     1971

کردند و مرار است که ایه  جهاده در نهایهت بهه بنهدر      

سیاسهت  رسهد کهه    بهه نظهر مهی    گوادر منتهی شهود  

ننو  بخشیدن به حامیهان  خارجی پاکستان میتنی بر 

گیههر  همرمههان از ترفیههت آنههها  بهههره المللههی و بههی 

http://carnegieendowment.org/experts/?fa=692


 4      ها ؛ ابعاد و پیچیدگیپاکستان خارجیسیاست 

 

کنهد کهه بها نوجهه بهه       باشد و بیشهتر نهالب مهی    می

ها  میان مدرنها  برر  از یک سو  و موم یت  رمابت

از سهو  دیگهر  حهداکبر اسهتفاده را      خود  استران یک

 نماید 

 گیری نتیجه

سهر   افسانسهتان بهر   ختالفات مرز  با هنهد  نهنش بها   ا

سها    هها  افراطهی در   کنترل طالیان  ارنیاط با گروه

مناهه  همکار  نوامان با امریکا و چی  و همسویی با 

ها  بارز سیاست خارجی  عربستان س ود  از مشخیه

ها  امنیتهی از بهدو    نگرانی شود  پاکستان محسو  می

نوسط  « محاصره شدن» و آنچه کهناسیس ای  کشور 

 شود  موجت شهده نها   کشورها  متخاصم  خوانده  می

مدرنمنهد  ها به سمت جلت حامیان خهارجی   پاکستانی

ها  ژئهوپلتیکی خهود بهرا  نهویهت      برآمده و از مریت

ای  مناسیات استفاده نماید  از سو  دیگر  ارنیهاط بها   

ها  افراطی در مناهه به عنهوان اههرم سیاسهت     گروه

اکستان در ارنیاط با کشورها  همسایه عم  خارجی پ

هها   نری  زمینهه  کند  امروزه نروریسم یکی از جد  می

بههرا  همکههار  پاکسههتان بهها ایهها ت متحههده امریکهها  

دانند کهه آنچهه کهه     ها می شود  پاکستانی محسو  می

شهود    موجت ایااد ثیهات در مناسهیات کشهورها مهی    

منههافا مشههترک اسههت  نهدیههدات مشههترک  منههافا   

سیاسی  امنیتی و امتیهاد  مشهترک بها کشهورهایی     

ها  ژئوپلتیکی در مناههه   نظیر چی  و امریکا و رمابت

ها  بهرر  و نههش و اهمیهت راهیهرد       میان  مدرت

یش ارهمگی باعو افه  پاکستان در مناهه آسیا  میانه

انهد    زنهی و امتیهازگیر  ایه  کشهور شهده      مدرت چانه

رسهد   به نظر نمهی  بنابرای  با نوجه به وض یت موجود 

مابه  نهوجهی در    اتکه در میان مهدت شهاهد نسییهر   

آبهاد در حهوزخ    ا  و رویکردها  اسالم مناهه ها رفتار

 سیاست خارجی باشیم 


