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فاعمه کیايی گلهىؼ ی

:

چکیعه
کٍىق پاکىحاو یکی ال کٍىقهای يیمه بىحه به لعا ٚژئىپلحیکی اوث که جًها ال ٘كی ٫ؾقیای ٠ماو به ؾقیای آلاؾ قاه
ؾاقؾ .هى١٬یث پاکىحاو ال شًىب هعؿوؾ به ؾقیای ٠ماو بىؾه و ال جًگه اوحكاجژیک هكهم يیم چًؿاو ؾوق يیىث.
پایگاههای هىایی و ؾقیایی ایى کٍىق ؾق وىاظل ؾقیای ٠ماو ،ي٭ً ههمی ؾق ذبات هًٙ٭ه ؾاٌحهايؿ ،ال ایى قو
هى١٬یث ژئىپلحیک پاکىحاو ؾق ا٬یايىن هًؿ ال اهمیث ٬ابل هالظٝه ای بكؼىقؾاق اوث به ٘ىقی که ؾق ؾوقاو شًگ
وكؾ به ً٠ىاو وپكی ٠مل کكؾه که ال هًا ٟ٨آهكیکا و هحعؿايً ؾق ه٭ابل پیٍكوی اجعاؾ ٌىقوی به ٘ك ٦آبهای گكم
ؼلیس ٨اقن هعاٝ٨ث کكؾه اوث .اٌحكاک هفهبی ،شم١یث ٨كاواو ،و پیٍك٨ثهای يٝاهی پاکىحاو ال یک وى ،و يیال
قولا٨موو پاکىحاو به هًاب ٟايكژی ظىله ؼلیس ٨اقن و ق٬ابث با ق٬بای ٬ؿقی چىو هًؿ و چیى ،ال وىی ؾیگك با٠د
ٌؿه جا هن کٍىقهای ظاٌیه ؼلیس ٨اقن و هن پاکىحاو يیال به جىو١ه و ج٭ىیث قوابٗ با یکؿیگك ؾاٌحه باًٌؿ .با جىشه
به ایًکه به ایى هىٔى ٞبؽّىَ ؾق والهای هىقؾ يٝك پكؾاؼحه يٍؿه اوث ،هؿ ٦اِلی ؾق ایى ه٭اله بكقوی ظٕىق
ویاوی و جصاقی پاکىحاو ؾق ؼلیس ٨اقن ؾق ٨اِله والهای @= :Bجا  :B@Bاوث .که يحایس به ؾوث آهؿه يٍاو
هیؾهؿ که وحىو اِلی ویاوث ؼاقشی پاکىحاو قا قابٙه با کٍىقهای اوالهی ؼلیس ٨اقن جٍکیل هیؾهؿ .ایى
قابٙه يه ٨٭ٗ ال بابث يیالهای اهًیحی ،بلکه ال شهث هىیث ـاجی هاللم با ؾیايث هٍحكک ایصاؾ ٌؿه بىؾ .و لفا پاکىحاو
همکاقی جًگاجًگی قا با کٍىقهای ظىله ؼلیس ٨اقن بك٬كاق کكؾ .ایى پژوهً به ِىقت جىِی٩ی -جعلیلی و با اوح٩اؾه
ال هًاب ٟکحابؽايهای و ایًحكيحی ِىقت گك٨حه اوث.
واژههای کلیعی :پاکىحاو ،ؼلیس ٨اقن ،قوابٗ ؼاقشی ،ایكاو٠ ،كبىحاو٠ ،كا.٪

 .:اوحاؾ گكوه جاقیػ ؾايٍگاه اِ٩هاو

; .کاقًٌاوی اقٌؿ جاقیػ هٙال١ات ؼلیس ٨اقن ؾايٍگاه اِ٩هاو fatemehkiani77@gmail.com

جاقیػ ؾقیا٨ث :<B>/::/;; :جاقیػ پفیكي:<B>/:;/;> :

همعهه
وال اوح٭الل ایى کٍىق بىؾ که ؾق جعىل ویاوث ؼاقشی و به ویژه ؾق واکًً به بعكاو کٍىق ؾؼیل بىؾ .قوابٗ
پاکىحاو با کٍىقهای هًٙ٭ه ؼلیس ٨اقن ؾق ٘ىل ; وال ابحؿایی اوح٭الل به آهىحگی گىحكي یا٨ث و يیكوی ٨مایًؿه
ای ؾق پایاو  :B=Bم ( :<;Aهـ  .ي) ظاِل ٌؿ که جا ظؿ لیاؾی واکًٍی به چالًهای شؿیؿ پیً قوی ؾولث بىؾ.
وه هىئله هىٔ ٟویاوث ؼاقشی پاکىحاو قا با ؼاوقهیايه جٍکیل هیؾاؾ که ٠باقت بىؾيؿ ال :بعد کٍمیك ،هىئله
بلىچىحاو و هىئله ٨لىٙیى(Male,1991 p: 104).
=> :B=@-:Bم (<<< :<;?-:هـ ي) ،جاليهای پاکىحاو بكای ایصاؾ قوابٗ يمؾیک جك با کٍىقهای هىلماو ال
٘كی ٫هیمبايی کً٩كايههای هح١ؿؾ بىؾ .ؾق آو ؾوقه پاکىحاو به ً٠ىاو پك شم١یثجكیى کٍىق هىلماو و پًصمیى کٍىق
شهاو ال يٝك هیماو شم١یث ،یاؾ هیٌؿ٘ .بی١ی بىؾ که اٌاقاجی ال ایى ؾوث ،ؾق ؼّىَ کٍىقی که ؾق آو لهاو
هً ٫ٙایصاؾي چًؿاو ؾقک يمیگكؾیؿ و ب٭ای آو ؾق هٝاو وئال ٬كاق ؾاٌث ه٭بىلیث لیاؾی يمؾ وایك کٍىقها که به
هیكاخ ؼىؾ هباهات هیکكؾيؿ ،يیابؿ .کً٩كايههای هح١ؿؾ که جىوٗ پاکىحاو بكگماق گكؾیؿ چًؿاو اظحكاهی بكای
هىا٠ی آو شهث اقج٭ای همبىحگی اوالهی به همكاه يیاوقؾ ،ایًکه پاکىحاو جىايىث بكای ؼىؾ ؾق شهاو اوالم وشهه
ای کىب کًؿ ،بیٍحك ال ياظیه شايبؿاقی هئذك و هىحمك ال آقهاوهای هىلماياو بىؾ که ا٤لب ؾق ؼالل يؽىحیى

نیالدی

ؾق وا ٟ٬قوابٗ پاکىحاو با کٍىقهای هىلماو وه هكظله هحمایم قا ؾق ؾوقه هىقؾ پژوهً ٘ی کكؾه اوث .هكظله اول ال

ةررشی حضَر شیاشی و ججاری پاکصحان در خلیج فارس از  1947جا 1979

گىحكي قوابٗ پاکىحاو با کٍىقهای ؼلیس ٨اقن ،هىائل و هٍکالت ؾاؼلی٠ ،لث يگكايی ؾولث پاکىحاو ؾق اولیى

والهای ایصاؾي ؾق والهاو هلل هٙكض گكؾیؿ ،اها العا ٪پاکىحاو به پیماو ب٥ؿاؾ که با آو هكظله ؾوم ال @> :B>>-م
(?< :<<=-هـ ي) آ٤ال هیٌىؾ ،وبب ٌؿ جا وشهه به ؾوث آهؿه هؽؿوي ٌىؾ .ؾق ؼالل ایى ؾوقه ،قوابٗ پاکىحاو
با کٍىقهای ٠كب که ؾق وا٬ ٟ٬لب شهاو اوالم به ٌماق هیآیؿ به پاییىجكیى وٙط ؼىؾ قویؿ .هكظله وىم ال وال
 :B>Aم (@<< :هـ ي) آ٤ال هیٌىؾ .ؾق آو جاقیػ پاکىحاو ال اهكیکا ٬ؿقجمًؿجكیى هحعؿ ؼىؾ ٨اِله گك٨ث و ؾیگك
باق جىشه ؼىؾ قا به يؽىحیى و بمقگجكیى اهیؿ ؼىؾ یً١ی شهاو اوالم هٙ١ى ٦واؼث( .بىقک و لایكیًگ)@A ::<@@ ،
هحاو٩ايه ؾقباقه قوابٗ پاکىحاو و کٍىقهای ظاٌیه ؼلیس ٨اقن ؾق ؾوقه هىقؾ جع٭ی ،٫پژوهٍی ِىقت يگك٨حه اوث و
٨٭ٗ ؾق کحاب قوابٗ ؼاقشی پاکىحاو يىٌحه بىقک و لایكیًگ به ِىقت هؽحّك اٌاقاجی ٌؿه اوث.
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ایداظ ؼوابظ يؿظیک با زىؾه ضلیح فاؼـ
جا وال  :B=Bم ( :<;Aهـ ي) پاکىحاو ا٬بال لیاؾی ؾق هًٙ٭ه ؼلیس ٨اقن و ؼاوقهیايه يؿاٌث .با ایى وشىؾ ،ال
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لهاو اوح٭الل بكای پایه قیمی و لهیًه والی یک اقجباٖ ؾیپلماجیک با هًٙ٭ه ؾق جالي بىؾ .و٩ك جبلی٥اجی لیا٬ث ٠لی
ؼاو (يؽىث ولیك و٬ث پاکىحاو) به ؼاوقهیايه ؾق  :B=Bچًؿیى هؿ ٦قا ؾق پی ؾاٌث .ؾق ایى لهاو پاکىحاو به ؾلیل
هٍی ویاوی ؼىؾ به ؼا٘ك گكایً به ومث کٍىقهای هٍحكک المًا ٟ٨جعث ٍ٨اقهای ايح٭اؾی ال وىی ؾيیا اوالم بىؾ
و ايصام و٩ك لیا٬ث ٠لی ؼاو به ؼاوق هیايه با٠د کاهً ايح٭اؾات و کىب هعبىبیث ال ؾوث ق٨حه بىؾ .و٩ك او ٠الوه
بك ایى ،یک ٨كِحی بكای ٌكض هٍکالت پاکىحاو ؾق وكاوك هًٙ٭ه بىؾ که اظىان هیٌؿ هًؿ جبلی٥ات جاذیكگفاقی
٠لیه پاکىحاو ِك ٦کكؾه بىؾ(Male,1991:118).
با آگاهی ال ایى که ؼلیس ٨اقن و ؼاوقهیايه هًٙ٭ه ای ظىان و ههن بىؾ لیا٬ث ٠لی ؼاو هكا٬ب بىؾ وايمىؾ کًؿ که
ؾق و٩كي هؿ ٦ؼاِی قا ؾيبال يمیکًؿ و به ؾ٠ىت کٍىقهای هًٙ٭ه و بكای هٙال١ه واؼحاق و پیٍك٨ث کٍىقهای
همبىق بىؾه اوث .او همچًیى قوٌى کكؾ که با وشىؾ ایًکه به گكهی هىقؾ اوح٭بال ٬كاق گك٨حه و به ق٤ن ايىصام و
یکپاقچگی با کٍىقهای هىلماو ،پاکىحاو ،جالٌی بكای قهبكی شهاو اوالم يؿاقؾ(Dawn,11may 1949).
او ال ٬اهكه ،ب٥ؿاؾ و جهكاو ؾیؿو يمىؾ و هفاکكاجی با قهبكاو ایى کٍىقها ؾاٌث .ب١ؿ به کكاچی بالگٍث و اٜهاق ؾاٌث
که ؾوحاوقؾهای و٩كي ٬ابل جىشه و جعىیى کًًؿه بىؾ و او ؾق کٍىقهای اوالهی اظىان هیکكؾ که یکی ال
آوهاوث  .اگكچه او قا به ً٠ىاو بهحكیى و٩یك پاکىحاو ياهیؿيؿ و قوابٗ بكاؾقايه ای که پیً ال ایى يیم ؾاٌث اوحىاقجك
گكؾیؿ ولی ال ٬كاق ه١لىم و٩كي ؾوحاوقؾ ٠ملی چًؿايی به همكاه يؿاٌث(Dawn,19 may 1949) .
کًفؽايف ػالی اقالهی الهىؼ
همبىحگی با شهاو اوالم ،اِىل اواوی ویاوث ؼاقشی پاکىحاو قا جٍکیل هیؾهؿ .پیكو ایى ویاوث ،ـوال٩٭اق
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٠لی بىجى يؽىث ولیك و٬ث پاکىحاو په ال آ٤ال شًگ ا٠كاب و اوكائیل ؾق وال <@ ،:Bهىا٨كجی به کٍىقهای ایكاو،
جكکیه٠ ،كبىحاو و اهاقات ؾاٌث و ؾق ایى و٩ك پیًٍهاؾ جٍکیل کً٩كايه ٠الی اوالهی ؾق ٌهك الهىق به هًٝىق
پٍحیبايی و ظمایث هعا٨ل اوالهی ال ٨لىٙیى و بالگكؾايؿو اوقٌلین (بیث الم٭ؿن) به ا٠كاب قا هٙكض کكؾ.
(پاکىحاو هّىق ):=-:B@=::> ،ایى پیًٍهاؾ با جؤییؿ و جعىیى همه کٍىقهای هىلماو هىاشه ٌؿ و ؾق پی آو قووای
@< کٍىق و ؾولث هىلماو ؾق ٨ىقیه =@ :Bؾق ؾوهیى کً٩كايه ٠الی اوالهی ؾق ٌهك الهىق گكؾ آهؿيؿ .ؾق ایى
کً٩كايه ؤ١یث شهاو اوالم قا پیكاهىو هىائل ٠ؿیؿه ؼاوقهیايه هىقؾ بكقوی ٬كاق ؾاؾيؿ .ؾق ایى يٍىث ظمایث

کاهل و همه شايبه بكای بالگكؾايؿو وكلهیىهای اٌ٥الی ا٠كاب جىوٗ اوكائیل ؾق شًگ @? :Bا٠الم و ؼىاوحاق
; ):B@=::هك چًؿ ایى کً٩كايه بٙىقکلی ؾوحاوقؾ ٠ملی چًؿايی يؿاٌث اها ؾق ظ٭ی٭ث هؿ ٦اِلی پاکىحاو ال
ظٕىق ؾق ایى يٍىث ها شلب جىشه کٍىقهای هىلماو به هىئله کٍمیك ،و ؾقیا٨ث کمکهای هاؾی و هً١ىی ؾق ایى
لهیًه بىؾ که جا ظؿوؾ لیاؾی يیم هىٌ ٫٨ؿ.
جىقؼه ؼوابظ هحمابل با کهىؼهای ضلیح فاؼـ
قوابٗ هىحعکن پاکىحاو  -ؼلیس ٨اقن به ٘ىل جمان ؾیپلماجیک کٍىقهای هكبى٘ه بىؾه اوث .ا٤لب ؾولثهای
ؾهه  :B@9م ( :<=Bهـ ي) که کٍىقهای ایى هًٙ٭ه به قوي ٫و ٌکى٨ایی ي٩حی قویؿيؿ ،بىیاقی ال آوها با ؾالقهای
ي٩حی جصهیمات ً٨ی هؿقو قا ؼكیؿاقی کكؾيؿ اها يیكوی هحؽُّ و هاهك شهث اوح٩اؾه و قاه ايؿالی جکًىلىژی شؿیؿ
قا ؾق اؼحیاق يؿاٌحًؿ .بًابكایى ؾق جىا ٫٨با پاکىحاو ج١ؿاؾی ال پكوًل يیكوی هىایی ويٝاهی پاکىحاو بكای آهىلي ؾق
کٍىقهایی هايًؿ٠ :كبىحاو ،اهاقات هحؽؿه ٠كبی ،بعكیىٙ٬ ،ك ،اقؾو ،وىقیه و ٠كا٨ ٪كوحاؾه ٌؿيؿ .ج١ؿاؾی ال پكوًل
يیكوی ؾقیایی پاکىحاو هن ؾق اهاقات هحعؿه ٠كبی به يیكوی ؾقیایی ایى کٍىق آهىلي هیؾاؾيؿ .ي٭ً اِلی ا٨ىكاو
پاکىحايی ،آهىلي يیكوهای اهًیحی هعلی بىؾ ظحی ٘كل کاق جصهیمات پیچیؿه ای هرل قاؾاقها قا آهىلي هیؾاؾيؿ.
)(kamran,2013.p:3

نیالدی

ؼلیس ٨اقن ؾق ایصاؾ يیكوی اهًیحی و ؾ٨ا٠ی ؼىؾ جا ظؿوؾ لیاؾی هحکی به یاقی و ظمایث پاکىحاو بىؾه و هىحًؿ .ؾق

ةررشی حضَر شیاشی و ججاری پاکصحان در خلیج فارس از  1947جا 1979

اقشا ٞاوقٌلین جعث اؼحیاق و ظاکمیث ا٠كاب و بك ٬كاقی ظ٭ى ٪هلی ٨لىٙیًی ها ٌؿيؿ( .يٍكیه پاکىحاو هّىق،

پاکىحاو ٠الوه بك جالي بكای جؤویه یک والهاو ا٬حّاؾی هًٙ٭ه ای ،ج٭أاهای هؽحل٩ی بكای جٍکیل گكوههای
ویاوی هىلماو (که هعحا٘ايه جعث يٝك ؾولث پاکىحاو ا٬ؿام هیکكؾيؿ) ؾاٌث .بكؼی ا٬ؿاهات يیم بكای گىحكي
قوابٗ ؾو شايبه پاکىحاو ؾق هًٙ٭ه ايصام گك٨ث بىیژه با ایكاو و هّك .همه ایى ٠ملکكؾها هىقؾ جىشه وا ٟ٬يٍؿ و بایؿ
به ً٠ىاو بؽٍی ال جاليهای پاکىحاو بكای کىب یک بكجكی جبلی٥اجی ٠لیه هًؿ هىقؾ جىشه ٬كاق هیگك٨ث(The .
)New York Times, 24july 1949
هًاقبات قیاقی ایؽاو و پاکكحاو
ي٭ٙه آ٤ال قوابٗ ویاوی هیاو جهكاو و اوالم آباؾ ،به ه٭ ٟٙاوح٭الل پاکىحاو ال هًؿ ؾق چهاقؾهن اوت وال @= :Bم
(?;< :هـ ي) بال هیگكؾؾ .په ال ا٠الم اوح٭الل پاکىحاو ،ایكاو اولیى کٍىقی بىؾ که جؤویه شمهىقی اوالهی
پاکىحاو قا به قومیث ًٌاؼث و ایى اهك ،ؼىؾ ي٭ٙه ٩ٙ٠ی ؾق قوابٗ ؾو کٍىق به ٌماق هیقوؾ .به هىالات ا٨ححاض
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و٩اقت ایكاو ؾق کكاچی (پایحؽث آو لهاو پاکىحاو) ؾق =; اکحبك @= ،:Bپهلىی ؾوم ،يؽىحیى قئیه کٍىقی بىؾ که
ب١ؿ ال اوح٭الل پاکىحاو ،ؾق وال  :B=Bم ( :<;Aهـ ي) ال ایى کٍىق ؾیؿو کكؾ( .کاهكاو ه٭ؿم)<:B :;><> ،
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٠الی ٫ؾیكیى ٨كهًگی و لبايی کٍىق شؿیؿ با همىایه ٤كبی ؼىؾ وبب ٌؿ جا ؾوقاو يى پائیً قا با يمىيه ای ال بهحكیى
قوابٗ ؾو شايبه جصكبه کًؿ به يعىی که ٘ی ;< وال ظکىهث هعمؿ قٔا ٌاه قابٙه ای ِمیمی و ٠اقی ال ٨كال و
٨كوؾ بیى ؾو کٍىق بك٬كاق بىؾ و وٙط قوابٗ ؾو کٍىق بؽّىَ هًاوبات ویاوی بىیاق باال بىؾ .اهمیث پاکىحاو بكای
ً
ؾولث پهلىی قا هیجىاو ال پٍحیبايیهای يٝاهی و ویاوی ال ایى کٍىق ؾق هًال٠ات هًٙ٭ه ای ؾقیا٨ثٌ .اه يیم ٌؽّا
چه ال لعا٨ ٚكهًگی و چه ال بابث ویاوی اهمیث ؼاِی بكای پاکىحاو ٬ائل بىؾ ،بًعىی که ؾق جماهی هال٬اتهای
ؼىؾ ؾق جهكاو و قاولپًؿی بك همکیٍی و ٨كهًگ هٍحكک ؾو کٍىق جاکیؿ هیکكؾ .و ؾق هؿت لهاهؿاقی ؼىؾ ال هیچ
کمکی ا٠ن ال ویاوی ،يٝاهی ،ا٬حّاؾی به ایى کٍىق ؾقی ٣يًمىؾ( .هعمؿی ): ::<B: ،همچًیى ایكاو اولیى کٍىقی
بىؾ که ٠هؿياهه هىؾت قا ؾق چهاقؾهن اوت وال  :B>9م ( :<;Bه ي) ،با پاکىحاو هً١٭ؿ يمىؾ .ي٭ٙه اوز قوابٗ قوبه
قٌؿ ایكاو و پاکىحاو قا بایؿ ٕ٠ىیث ؾو کٍىق ؾق والهاوهای هًٙ٭ه ای ؾايىث( .کىله گكکالصی ): ::<B9 ،به ٘ىق
کلی جا ٬بل ال پیكولی اي٭الب اوالهی ظؿوؾ ?٬ :كاقؾاؾ بیى ؾو کٍىق ؾق لهیًههای هؽحل ٧اهٕا ٌؿ( .ؼبكگماقی
٨اقن٠ ): ::<B< ،هؿ ياهه هىؾت اولیى گام ؾووحی ایكاو ب١ؿ ال به قومیث ًٌاؼحى کٍىق پاکىحاو بىؾ .که ٘ب ٫آو
قوابٗ ویاوی و کًىىلی ؾو کٍىق بك اوان اِىل و ٬ىا٠ؿ ه١مىل بیى المللی آ٤ال ٌؿ .ب١ؿ ال آو ؾو کٍىق بًا به
جىِیه آهكیکا و بكای شلىگیكی ال ي٩ىـ کمىيیىن به ؼاوقهیايه ،واقؾ پیماو ب٥ؿاؾ که پیً ال ایى ٠كا ٪و جكکیه يیم به آو
پیىوحًؿٌ ،ؿيؿ .ؾق پیماو ب٥ؿاؾ همکاقی ؾق لهیًههای يٝاهی و ا٬حّاؾی هیاو إ٠ا پیً بیًی ٌؿه بىؾ .با ؼكوز
٠كا ٪ال آو ،پیماو به وًحى ج٥ییك يام ؾاؾ ولی ؼللی به قوابٗ ایكاو و پاکىحاو واقؾ يٍؿ بلکه با٠د بهبىؾ و گىحكي
هًاوبات ؾو کٍىق ؾق ٤الب پیماو Dهمکاقی ٠مكاو هًٙ٭های Cکه ب١ؿها جىوٗ ایكاو ،پاکىحاو و جكکیه بىشىؾ آهؿه
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بىؾٌ ،ؿ٠( .لی بابایی)?? ::<B; ،
هًاقبات الحصاظی ایؽاو و پاکكحاو
قوابٗ ا٬حّاؾی بیى ؾو کٍىق ال لهايی ِىقت وا١٬ی و يٝام هًؿ به ؼىؾ گك٨ث که وه کٍىق ٕ٠ى پیماو هكکمی
(وًحى) جّمین گك٨حًؿ جا به هًٝىق کاهً بؿگمايیهای ياٌی ال جٍکیل آو پیماو ،جٍکیالجی ا٬حّاؾی قا جعث ً٠ىاو
Dهمکاقی ٠مكاو هًٙ٭های Cکه به اؼحّاق  RCDگ٩حه هیٌؿ ،پایه قیمی کًًؿ .ایى والهاو ،همكاه با کمیىیىو
ا٬حّاؾی وًحى ا٬ؿاهاجی قا بكای گىحكي قاه ها و جاویىات هؽابكاجی ايصام ؾاؾ و به يٝك هیقوؿ که اوز کمکهای

ا٬حّاؾی ایكاو ،آهاؾگی ایى کٍىق بكای کمک به پاکىحاو شهث ه٭ابله با هٍکالت ا٬حّاؾی ياٌی ال هعؿوؾیث هًابٟ
ش٥كا٨یایی ایى کٍىق با پاکىحاو ال ٘كی ٫جًگه واؼاو که به آوايی و به وك٠ث هیجىايىث يیكوهای هىلط ؼىؾ قا ؾق
یک ؤ١یث بعكايی واقؾ ؼاک پاکىحاو کًؿ ،اؤا٠ی قا بىشىؾ آوقؾه بىؾ که ٕ٨ا قا قول به قول ٤باقآلىؾجك هیکكؾ.
یکی ال قاههایی که به يٝك هیقویؿ بحىايؿ جًً هیاو إ٠ای وًحى با ٌىقوی قا کاهً ؾهؿ قيگ و ل١اب ا٬حّاؾی ؾاؾو
به والهاو ٠مكاو هًٙ٭های بىؾ .ال همیى قوی وه کٍىق ایكاو ،پاکىحاو و جكکیه جّمین گك٨حًؿ قوابٗ ویاوی و
ا٬حّاؾی ؼىؾ قا جىو١ه ؾاؾه و ٘كضهای ؼاِی جؿویى کًًؿ جا هًا ٟ٨هلی شهث پیٍك٨ث ؤ ٟا٬حّاؾی آياو ال ٘كی٫
اػالهیه قه خايبه
ؾق جاقیػ @; و  ;Aجیك هاه هیاتهای ا٬حّاؾی وه کٍىق ایكاو ،پاکىحاو و جكکیه هكکب ال ولیكاو ا٬حّاؾ و قووای
والهاوهای بكياهه و بىؾشه و وایك کاقًٌاواو بلًؿپایه ؾق آيکاقا با یکؿیگك هال٬ات يمىؾيؿ و گماقي شاه ٟهفاکكات و
جىِیههای ایى هیئث ها شهث هٙال١ه و جّمین يهایی هىقؾ بكقوی ٬كاق گك٨ث .ؾق کً٩كايه همبىق وكاو وه کٍىق
٠٭یؿه ؼىؾ قا هبًی بك ایًکه همکاقی هًٙ٭ه ای ٠اهل اواوی ؾق جىكی ٟقٌؿ و جىو١ه هلی و جؤهیى ِلط و ذبات
هیباٌؿ ،ؾق ا٠الهیه هٍحكکی که ؾق پایاو کً٩كايه ِاؾق کكؾيؿ ،هىا٨٭ث اِىلی ؼىؾ قا ؾق هىاقؾ لیك ا٠الم ؾاٌحًؿ:
 .:ایصاؾ هباؾله آلاؾ کاال با اي١٭اؾ ٬كاقؾاؾهای بالقگايی،

نیالدی
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هالی ؼاقشی بىؾ( .جعىالت ؾولث ایكاو )@B ::<>> ،وشىؾ هكلهای ٘ىاليی ایكاو و جكکیه با ٌىقوی و يیم ٬كابث

; .بك٬كاقی هًاوبات و همکاقی بیٍحك بیى ا٘ا٪های بالقگايی هىشىؾ و جؤویه ا٘ا٪های بالقگايی هٍحكک،
<.جًٝین و اشكای ٘كضهای هٍحكک به هًٝىق جؤهیى هًا ٟ٨إ٠ا،
= .ج٭لیل يكغهای پىحی بیى وه کٍىق به هیماو ج١ك٨ههای ؾاؼلی،
> .بهبىؾ جىو١ه ؼٙىٖ ظمل و ي٭ل هىائی ؾاؼل هًٙ٭ه و جؤویه یک ؼٗ هىایی بیى المللی هصهم بیى وه کٍىق که
بحىايؿ با وایك ؼٙىٖ هىایی بٙىق هئذك ق٬ابث يمایؿ،
? .هٙال١ه ؾقباقه اهکايات جىو١ه یک همکاقی يمؾیک ؾق اهك کٍحیكايی،
@ .ايصام هٙال١ات و بكقویهای اللم بكای اظؿاخ و بهبىؾ ؼٙىٖ اقجباٖ قاه و قاه آهى بیى وه کٍىق،
 .Aاي١٭اؾ ٬كاقؾاؾی بمًٝىق جىو١ه ًِ١ث شهايگكؾی ؾق هًٙ٭ه،
 .Bل٥ى جٍكی٩ات قواؾیؿ ٠بىق بیى وه کٍىق به هًٝىق جىهیل هىا٨كت،
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کمک و همکاقی ً٨ی با یکؿیگك ال ٘كی ٫ا٠مام کاقًٌان ،جكبیث کاؾق ً٨ی و هباؾالت بىقویه بیى وه

کٍىق( .ولیاو):@:-:@; ::<<B ،
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همچًیى ؾق ایى کً٩كايه هىا٨٭ث ٌؿ که بكای هماهًگ واؼحى بكياهههای ٠مكايی ،یک ٌىقای بكياهه قیمی هًٙ٭ه ای
ال قووای والهاوهای بكياهه و وایك کاقًٌاواو وه کٍىق ٕ٠ى جٍکیل ٌىؾ و يیم ؾبیكؼايه والهاو ٠مكاو هًٙ٭ه ای
ؾق جهكاو هىح٭ك گكؾؾ( .پاکىحاو هّىق)>9 ::B@> ،
همکاؼیهای جداؼی ایؽاو و پاکكحاو
جصاقت ؼاقشی پاکىحاو به ؾو ِىقت ايصام هیپفیكؾ .یکی ال ٘كی ٫ؾقیا ،که هكکم ِاؾقاجی و واقؾاجی آو بًؿق ههن
کكاچی ؾق واظل ؾقیای ٠ماو و ؾق هصاوقت ؼلیس ٨اقن و ا٬یايىن هًؿ اوث .ه١اهالت جصاقی پاکىحاو با
کٍىقهای همىایه ال شمله کٍىقهای ؼلیس ٨اقن و ؼاوقهیايه ال ایى بًؿق ِىقت هیگیكؾ .و ؾیگكی ال ٘كی٫
ً
ؼٍکی اوث که هعّىالت ایى کٍىق قا به هًؿ ،ا٥٨ايىحاو و ایكاو و ٤یكهِ ،اؾق هیکًؿ و ٠مىها به وویله ٌكکثهای
ؼّىِی ايصام هیگیكؾ .قاه آهى گىجا ال لاهؿاو به هٍهؿ ،جهكاو و وپه جكکیه وِل هیٌىؾ و قاه اقجبا٘ی پاکىحاو با
اقوپا اوث .ا٤لب ه١اهالت جصاقی پاکىحاو با وایك ي٭اٖ ال ایى ؾو هىیك ِىقت هیگیكؾ .ا٬الم ٠مؿه ِاؾقاجی
پاکىحاو بیٍحك ال کً ،٧پًبه ،پٍن ،پىوث ،چای و ظیىايات و ه٭ؿاقی ٠لى٨ه جٍکیل ٌؿه که >@ ؾقِؿ ِاؾقات ایى
کٍىق قا ؾقبك هیگیكؾ .ایكاو بالاق ؼىبی بكای هعّىالت پًبه ای پاکىحاو اوث و ایى کٍىق يیم ظصن لیاؾی ال ي٩ث و
٨كاوقؾههای ي٩حی ایكاو قا واقؾ هیکًؿ و ؾق ه٭ابل پًبه ،پىوث و چای به ایكاو ِاؾق هیکًؿ .اقلي ه١اهالت پاکىحاو با
ایكاو ؾق وال ;? –  :B?:به ایى ٌكض بىؾ که واقؾات ال ایكاو > ::هیلیىو قوپیه بىؾ و ِاؾقات به ایكاو < A/هیلیىو
قوپیه بكآوقؾ ٌؿه بىؾ( .پاکىحاو هّىق):@:-:@; ::<>; – >= ،
ؼوابظ قیاقی پاکكحاو و ػؽبكحاو

172

هًاوبات بیى قیاْ و اوالم آباؾ که ال ؾهه  ?9هیالؾی آ٤ال ٌؿه اب١اؾ ههمی قا پٍث وك گفاٌث .اگك يگاهی
اشمالی به وىاب ٫قوابٗ ٠كبىحاو و پاکىحاو ؾاٌحه باٌین ال آگىوث @= :Bم (?;< :هـ ي) که پاکىحاو هىشىؾیث
یا٨ث و هايًؿ هك کٍىقی قوابٗ ؼاقشی ؼىؾ قا ق٬ن لؾ٠ ،كبىحاو با وشىؾ ٨اِله ش٥كا٨یایی با پاکىحاو و به ؾلیل
قویکكؾهایی که قیاْ ؾق ؾوقههای هؽحل ٧يىبث به پاکىحاو ؾاٌحه اوث ؾاقای کاقياهه ای بىؾ که پاکىحايی ها ال آو
به ً٠ىاو کاقياهه ای ؾقؼٍاو يام هیبكيؿ .ؾق وال @= :Bم (?;< :هـ ي) ٠كبىحاو ؾق لهكه کٍىقهای اوالهی بىؾ که
بال٨اِله پاکىحاو قا به قومیث ًٌاؼث و ؾق شًگ  :B@:م ( :<>9هـ ي) پاکىحاو و هًؿ (که بًگالؾي ال پاکىحاو

شؿا ٌؿ) ٠كبىحاو هؽال ٧ایى شؿایی بىؾ و همىاقه هىأ٠ ٟكبىحاو هىیؿ هىأ ٟپاکىحاو بىؾه اوثٌ( .اکكی،
هی=@ :Bم (<>< :هـ ي) هًصك ٌؿ که ایى کمیحه ؾق هٍث شلىه به ٘ىق هحًاوب ؾق قیاْ بكگماق ٌؿ .ایى
گكؾهمایی بیٍحك ؾق شهث ج٭ىیث و بهبىؾ قوابٗ بكاؾقايه بیى ؾو کٍىق و ٠الی ٫هح٭ابل ؾق همه لهیًه ها بىؾ .قهبكاو
کمیحه ولیكاو به همکاقی هح٭ابل و وىؾهًؿ اـ٠او ؾاٌحًؿ و ؾق شلىهای ویژه به یک ي٭ٙه  ٧ٙ٠ؾق جىو١ه ا٬حّاؾی،
ؾايً جکًیکی و اقجباٖ ٨كهًگی هیاو ؾو کٍىق هىلماو با اِل اظحكام و بكابكی و هًا ٟ٨ؾوشايبه ؾوث یا٨حًؿ.
) .)kamran,2013.p:8ؾق ایى کمیىیىو ج١ؿاؾی پكوژههای هٍحكک ًِ١حی و کٍاوقلی ٘كض قیمی ٌؿ .همکاقی
هماقاو ي٩ك کاقگك ،کاقًٌان ً٨ی و ٨كهًگی پاکىحاو ؾق کٍىقهای ٠كبی ؼىؾ ظاکی ال قوابٗ هىحعکن و هىؾت آهیم
آو کٍىق با کٍىقهای ظىله ؼلیس ٨اقن اوث( .پاکىحاو هّىق):<>A:A ،
ؼوابظ الحصاظی
قوابٗ ا٬حّاؾی ؾو کٍىق ال ؾهه ه٩حاؾ هیالؾی ٌكوٌ ٞؿه اوث و پاکىحاو همىاقه هحکی به هىا٠ؿتهای هالی
٠كبىحاو بىؾه اوث .ؾق ؾوقه ٔیاالع ٫ایى اهك ٌکل باقلی به ؼىؾ گك٨ث .ایى کمک ها به ؾو گىيه ايصام هیگك٨ث.
ٌکل يؽىث جىوٗ ؾولث ٠كبىحاو به ٘ىق هىح٭ین به پاکىحاو اقائه هیگكؾیؿ همچىو ي٩حی که ؾق لهاو شًگهای
هح١ؿؾ پاکىحاو با هًؿ ٠كبىحاو به قایگاو ؾق اؼحیاق پاکىحاو ٬كاق هیؾاؾٌ .کل ؾوم ،کمکهای هالی يهاؾها و اٌؽاَ

نیالدی

پاکىحاو با کٍىق ٠كبىحاو و ؾیگك کٍىقهای ؼلیس ٨اقن اهمیث ٬ابل هالظٝه ای بكای ایى کٍىق ؾاٌث .اوحؽؿام
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; ): ::<Bجالي ؾو کٍىق شهث جىو١ه قوابٗ ؾوشايبه به جٍکیل کمیحه هٍحكک ولیكاو ٠كبىحاو و١ىؾی و پاکىحاو ؾق

٤یكؾولحی ٠كبىحاو ؾق ایصاؾ و اظؿاخ هؿقوه ها و هىاشؿ و يیم جؤهیى هالی هؿاقن ؾیًی و يهاؾهای هفهبی ؾق
پاکىحاو ايصام هیگك٨ث .لیالپىق یکی ال ٌهكهای بمقگ پاکىحاو به ؾلیل کمکهای هالی هلک ٨یّل پاؾٌاه ٠كبىحاو
ؾق @@ :Bم (?>< :ه ي) به ٨یّل آباؾ ج٥ییك يام ؾاؾ .همچًیى ٠كبىحاو ؾق ظکن یک پایايه بمقگ بكای ا٤لب ههاشكاو
پاکىحايی اوث که ؾق ٠كبىحاو کاق و ليؿگی هیکًًؿ و بیى  B99جا  :هیلیىو ي٩ك ؾق وال @@ :Bجؽمیى لؾه ٌؿ.
)(Pakistan-Saudi Arabia Relations,Wikipedia
همکاقی ا٬حّاؾی پاکىحاو و ٠كبىحاو ال >@ :Bبه ب١ؿ قو به جىو١ه و گىحكي يهاؾ ؾق ایى ؾوقه ج١ؿاؾی ال پكوژههای
هٍحكک ؾو کٍىق به هكظله اشكا گفاٌحه ٌؿ .که ال ههنجكیى آوها جؤویه بايک الصمیكه هیباٌؿ که ؾق اکحبك ?@:B
آ٤ال بکاق کكؾه و ؾق هؿت ؾو وال وكهایه ؼىؾ قا ال  :9هیلیىو جا  >9هیلیىو قیال ا٨مایً ؾاؾ .همچًیى ٠كبىحاو ؾق
جؤویه یک کاقؼايه جىلیؿ کىؾ ٌیمیایی ؾق ياظیه هیكپىق (پاکىحاو) ٌكاکث ؾاٌث که پیً بیًی هیٌؿ پكوژه همبىق با
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ٜك٨یث جىلیؿ قولايه >@ :/هیلیىو جى ؾق وال  :B@Bبه بهكه بكؾاقی بكوؿ .همچًیى پاکىحاو ؾق اظؿاخ يیكوگاه بك٪
الؽكز (٠كبىحاو) با همیًه بال ٣بك  @99هیلیىو قوپیه ٌكکث ؾاٌثٌ .كکث هىاپیمایی پاکىحاو هىا٨٭حًاهه ای با
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٠كبىحاو به اهٕا قوايؿ که ٘ب ٫آو هحلی با @=; اجا ٪ؾق قیاْ پایحؽث ٠كبىحاو اظؿاخ گكؾیؿ .باایى اوِا،٦
اهمیث بك ٬كاقی قوابٗ ا٬حّاؾی با پاکىحاو ال ؾیؿگاه ه٭اهات و١ىؾی قا ال کمکهای ٠كبىحاو به ایى کٍىق هیجىاو
ؾقیا٨ث لیكا په ال هّك و وىقیه ،پاکىحاو وىهیى ؾقیا٨ث کًًؿه کمکهای ٠كبىحاو بىؾه اوث( .يٍكیه پاکىحاو
هّىق):<>>::;-?9 ،
همکاؼی يظاهی
٠كبىحاو و پاکىحاو همىاقه قوابٗ يمؾیک يٝاهی با یکؿیگك ؾاٌحًؿ و جاکًىو يیم آو قا ظ ٛ٩کكؾهايؿ .با ً٠ایث به ایى که
٠كبىحاو ؾق ٌكایٗ ؾٌىاق جاقیؽی (شًگ) به کمک پاکىحاو آهؿ ،ایى کٍىق به يى٠ی ؼىؾ قا هؿیىو و هكهىو
هىا٠ؿتهای ٠كبىحاو هیؾايىث .ال ایى قو بىیاقی ال ِاظب هًّباو يٝاهی ٠كبىحاو ؾق آهىلٌگاه ها و
ؾايٍگاههای يٝاهی پاکىحاو آهىلي ؾیؿهايؿ .بكياهه همکاقی هح٭ابل يیكوهای هىلط ؾو کٍىق ؾق @? :Bم (?=< :ه
ي) آ٤ال ٌؿ .هىاپیماهای شًگًؿه يیكوی هىایی پاکىحاو ؾق ؾ ٟ٨یىقي شًىب یمى ؾق  :B?Bم ( :<=Aه ي) به
کمک يیكوی هىایی ٠كبىحاو آهؿ و ؾق ؾههی  :B@9م ( :<=Bه ي) ظؿوؾ > :هماق وكبال پاکىحايی ؾق کٍىق
پاؾٌاهی ٠كبىحاو هىح٭ك بىؾيؿ(Pakistan-Saudi Arabia Relations,Wikipedia).
ؾق همیى قاوحا٠ ،كبىحاو و١ىؾی و ؾیگك کٍىقهای ٠كبی کمکهای هالی ؾقؼىق جىشهی قا ؾق اؼحیاق ؾولث پاکىحاو
٬كاق ؾاؾيؿ (Ahmar,1995,p:32( .ؾق اواؼك ؾهه  @9هیالؾی بیً ال  <9هماق ي٩ك ال يٝاهیاو پاکىحايی ؾق قؾه
جؽّّی ؾق اقجً کٍىقهای ٠كبىحاو و١ىؾی ،اهاقات هحعؿه ٠كبی و ٠ماو جعث ٨كهايؿهی ایى کٍىقها ؼؿهث
هیکكؾيؿ )Alam,2004,p:530( .وٜی٩ه اِلی ایى يیكوها آهىلي يعىه اوح٩اؾه ال والضهای پیٍك٨حه ای بىؾ که
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کٍىقهای ياهبكؾه ال آهكیکا و ٤كب ؼكیؿاقی هیکكؾيؿ .ال ایى ج١ؿاؾ يیكو  ;9هماق ي٩ك ؾق ٠كبىحاو و  :9هماق ي٩كؾق
اهاقات هحعؿه و ٠ماو ؼؿهث هیکكؾيؿ )Chopra,1995,p:30( .ؾق هاقچ  :B@Bم ( :<>Aه ي) هىئىالو
و١ىؾی ،ج٭أای يیكوی يٝاهی بكای هىا٠ؿت ؾق اهىق يٝای قا ال پاکىحاو ؾاٌحًؿ و لفا وكبالاو پاکىحايی ؾق هعاِكه
ٌهك هکه ؾق  :B@Bم ( :<>Aه ي) با ٠كبىحاو هٍاقکث ؾاٌحًؿ٘ .ب ٫ج٩اهن ياهه ای ؾق = :ؾواهبك ; :BAم ( :<?:ه
ي) ج١ؿاؾی ال ا٨كاؾ يٝاهی پاکىحايی بكای آهىلي به ٠كبىحاو ٨كوحاؾه ٌؿيؿ .و يیم گماقي وال  :BB:م ( :<@9ه

ي) قولياهه اوىٌیؿت پكن يٍاو هیؾهؿ که ،پاکىحاو < :هماق وكبال و ? هماق هٍاوق قا ؾق ٘ىل شًگ اول ؼلیس

ؼوابظ قیاقی پاکكحاو و ػؽاق
هك ؾو کٍىق ٠كا ٪و پاکىحاو ال کٍىقهایی هىحًؿ که جاقیػ ٌکل گیكی آوها به ً٠ىاو یک کٍىق هىح٭ل ،يىبث به
ؾیگك کٍىقهای هًٙ٭ه ال ٬ؿهث کمحكی بكؼىقؾاق اوث .قوابٗ ؾیپلماجیک بیى ؾو کٍىق ؾق وال @= :Bآ٤ال ٌؿ٠ .كا٪
يؽىحیى کٍىق ٠كب بىؾ که اوح٭الل پاکىحاو قا به قومیث ًٌاؼث .قوابٗ ٠كا ٪و پاکىحاو قا هیجىاو به ؾو ؾوقه
هٍؽُ ـیل ج٭ىین کكؾ:
;)ؾوقه ؼكوز ٠كا ٪ال ایى پیماو و بك٬كاقی قوابٗ يمؾیک با کٍىقهای ظاهی بلىک ٌك ٪يٝیك هّك و وىقیه.
ؾق ه٭ ٟٙيؽىث ،جعث جؤذیك اقاؾه ظاکن بك شهاو ؾو ٙ٬بی ،قوابٗ يمؾیکی بیى ؾو کٍىق وشىؾ ؾاٌث و وٙط قوابٗ
ویاوی و ا٬حّاؾی بیى آوها ؾق ظؿ هٙلىبی بىؾ .هك ؾو کٍىق ؾق ٬الب بلىک بًؿی ؾوقه شًگ وكؾ ؾق چاقچىب
بلىک ٤كب ٬كاق ؾاٌحًؿ .ایى ؤ١یث جا لهاو کىؾجای ٬اون و ج٥ییك اوحكاجژی ویاوث ؼاقشی ٠كا ٪و ؼكوز ایى
کٍىق ال پیماو ب٥ؿاؾ و گىحكي قوابٗ آو با اجعاؾ شماهیك ٌىقوی اؾاهه ؾاٌث .ؾق ایى ؾوقه و ؾق شكیاو شًگ
پاکىحاو و هًؿ بك وك کٍمیك ،ؾولث ٠كا ٪به ظمایث ال ایى کٍىق ؾق ه٭ابل هًؿ بكؼاوث .اها ؾق ؾوقه ؾوم با جىشه به
ایًکه پاکىحاو و ٠كا ٪ؾق بلىکهای هح٩اوت ٬ؿقت شهايی ٬كاق ؾاٌحًؿ ،وٙط قوابٗ آوها جًمل پیؿا کكؾ .ال بؿو ٌکل

نیالدی

 ):ؾوقه ٕ٠ىیث ؾو کٍىق ؾق پیماو ب٥ؿاؾ و اجعاؾ آوها ؾق ه٭ابله با گىحكي کمىيیىن.
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٨اقن ؾق ٠كبىحاو هىح٭ك کكؾ(Kamran,2013.p: 6) .

گیكی قوابٗ ٠كا ٪و پاکىحاو ،بؽٍی ال اوحكاجژی ویاوث ؼاقشه ایى کٍىق ؾق ٬بال پاکىحاو ،جعث جؤذیك ق٬ابث
٬ؿقتهای شهايی و يیم ق٬ابث ٬ؿقتهای هًٙ٭ه ای بىؾه اوث .به ً٠ىاو هرال ٨اکحىق ق٬ابث با ایكاو ،یک ٨اکحىق ههمی
ؾق قوابٗ ٠كا ٪با پاکىحاو هعىىب هیٌؿ .ؾولحمكؾاو ٠كا٬ی با جىشه به هكلهای ٘ىاليی لهیًی ایكاو با پاکىحاو،
همىاقه ؾق ایى ايؿیٍه بىؾهايؿ که بؽٍی ال جمكکم ویاوی ظکىهث ایكاو قا به همىایه ٌك٬یاي هٙ١ى ٦واليؿ .يمىؾ
باقل ایى ویاوث ،ظمایث ٠كا ٪ال شكیايات شؿایی ٘لب بلىچ ها ؾق ٌك ٪ایكاو و پاکىحاو بىؾه اوث .ؾق ایى لهیًه،
ؾق ؾهه  :B@9ؾولث پاکىحاو ال ي٭ٍه هٍحكک ٌىقوی و ٠كا ٪بكای ایصاؾ ٌىقي شؿایی ٘لبايه بلىچهای ایى کٍىق
پكؾه بكؾاٌث)Gupta,1987: 28( .
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با ایى وشىؾ ،بكؼی اٌحكاکات بیى ؾو کٍىق با٠د ٌؿ که قوابٗ آوها همچًاو جؿاوم پیؿا کًؿ٠ .كا ٪و پاکىحاو به
ً٠ىاو ؾو کٍىق اوالهی ،ال پحايىیل لیاؾی بكای گىحكي قوابٗ بكؼىقؾاق بىؾيؿ٠ .كا ٪بً١ىاو یک کٍىق ِاؾقکًًؿه
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ي٩ث با ا٬حّاؾ قو به قٌؿ ،الشاـبه ا٬حّاؾی باالیی بكای ظل بؽٍی ال هٍکالت ا٬حّاؾی پاکىحاو بكؼىقؾاق بىؾ .ؾق
ا٬حّاؾ پاکىحاوِ ،ؿوق يیكوی کاق ایى کٍىق به کٍىقهای ي٩حی ذكوجمًؿ هًٙ٭ه و ؾقآهؿ ٬ابل جىشهی که ال ایى قاه ٠ایؿ
ایى کٍىق هیٌىؾ بىیاق اهمیث ؾاقؾ .ال ایى قو ظٕىق يیكوی کاق پاکىحايی ؾق ٠كا ٪هیجىايىث کمک هىذكی به
ا٬حّاؾ ایى کٍىق باٌؿ .ؾق آو ؾوقه ،هك ؾو کٍىق ؾق هىٔ ٟهٍحكکی ؾق ظمایث ال آقهاو ٨لىٙیى و هباقله با اوكائیل
بىؾيؿ و هك ؾو کٍىق ال شمله کٍىقهای پیٍكو اوالهی ؾق ایى لهیًه هعىىب هیٌؿيؿ .اوحكاجژی پاکىحاو ؾق
ؼّىَ ٠كا ،٪جاب١ی ال اوحكاجژی ایى کٍىق ؾق ٬ابل کٍىقهای ٠كب و به ویژه کٍىقهای ٠كب ظىله ؼلیس ٨اقن
بىؾ( .هىوىی)@9 ::<AB ،
ؼوابظ الحصاظی پاکكحاو با کهىؼهای ضلیح فاؼـ
ؾق ؾوقه هىقؾ بعد ،بك٬كاقی قوابٗ يمؾیک با کٍىقهای ٠كب هًٙ٭ه ؼلیس ٨اقن یک اِل ههن ؾق اوحكاجژی هًٙ٭ه
ای پاکىحاو به ظىاب هیآهؿ .ال ایى قو ،با جالي ٨كاواو پاکىحاو يؽىحیى اشالن کمیىیىو اوالهی بكای اهىق
ا٬حّاؾی٨ ،كهًگی و اشحما٠ی قا ؾق کكاچی ،ژايىیه @@ :Bم (?>< :ه ي) هیمبايی يمىؾ .ؾولثهای ٕ٠ى کمیىیىو
جاليهای ِمیمايه پاکىحاو بكای همبىحگی و جىو١ه کٍىقهای اوالهی هىقؾ جمصیؿ ٬كاق ؾاؾيؿ .کمیىیىو ؾق اذًای
هباظرات ؼىؾ بكياهه ووی ٟو گىحكؾه ای قا اجؽاـ يمىؾ جا به هىشب آو همکاقیهای جصاقی ،ايح٭ال هًاب،ٟ
هٍاقکثهای پىلی و هالی و يیم جٍكیک هىا٠ی ؾق لهیًههای کٍاوقلی٤ ،فایی١ًِ ،حی و جکًىلىژی اقج٭اء یابؿ .ؾق
ؼالل جماهی ایى ١٨الیث ها پاکىحاو ؾق بها ؾاؾو به کمیىیىوهای هٍحكک ولیكاو با کٍىقهای اوالهی با٠د ٌؿ جا
ویاوثهای ایى کٍىق ؾق بىٗ قوابٗ ؾو شايبه ذمكات بیٍحكی یابؿ و به هىشب آو اشكای بكياهههای بیى اوالم آباؾ با
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جهكاو ،قیاْ ،کىیث ،ب٥ؿاؾ و اهاقات هحعؿه ٠كبی آ٤ال گكؾؾ .ایى جكجیبات وبب ٌؿ جىهیالجی ؾق اٌح٥ال کاقگكاو
پاکىحايی ؾق کٍىقهای جىلیؿ کًًؿه ي٩ث ٨كاهن ٌىؾ( .بىقک و لایكیًگ ):<@@:=>9 ،و ج١ؿاؾ کریكی پاکىحايی ؾق
کٍىقهای ظىله ؼلیس ٨اقن ؾق لهیًه کاقهای ٠مكايی ،پمٌکی ،پكوحاقی ،ه١لمی ،جکًىیى و کاقگك هٍ٥ىل کاق
ٌؿيؿ .همچًیى پاکىحاو همکاقیهایی با کٍىقهای ٠كبىحاو ،اهاقات ،کىیث ،بعكیى و ٠ماو ؾق لهیًههای هؽحل٧
ال شمله پفیكي ؾايٍصى شهث اوح٩اؾه ؾق ؾايٍکؿههای ً٨ی و ظك٨ه ای ؾاٌحه اوث( .يٍكیه پاکىحاو هّىق->< ،
 ):<>;:=9ؾق وٙط همکاقیهای يٝاهی ،پاکىحاو جىايىث به ِىقت بالیگك ٠مؿه ؾق ؾیگك کٍىقهای اوالهی

٠یاو ٌىؾ .بیى والهای @@ :B@;-:Bم (?> :<>:-ه ي) پاکىحاو پكوجکلهای يٝاهی قا با کٍىقهای کىیث٠ ،كا،٪
بعكیى ،ایكاو و ٙ٬ك ؾوحكوی یابؿ .پاکىحاو همچًیى واظؿهایی ال يیكوهای هىلط ؼىؾ قا ؾق ایى کٍىقها هىح٭ك
يمىؾ .وٜی٩ه ایى واظؿها٘ ،ب ٫بیايیه ِاؾقه ٠باقت بىؾ ال Eاقائه ؼؿهات و کمکهای آهىلٌی و ً٨ی ،ولی بٕ١ی ال
واظؿهای وٜای ٧جاکحیکی قا يیم بك٠هؿه گك٨حًؿ٠ .كبىحاو و١ىؾی ،بیًجكیى جىشه قا ال ایى بابث ؾقیا٨ث يمىؾو بیً
ال  :9هماق ي٩ك ال يیكوهای هًٝن پاکىحايی ؾق ایى کٍىق هىح٭ك ٌؿيؿ .قیاْ پكؾاؼث هؽاقز اوح٭كاق ایى يیكوها قا
به ٠هؿه گك٨ث و هىا٨٭ث يمىؾ به ایى کٍىق ؾق ؼكیؿ ویىحنهای جىلیعاجی پیچیؿه ال اهكیکا و اقوپا کمک کًؿ٠ .ماو
ايگلیه قا با اوح٭كاق واظؿهایی ال اقجً پاکىحاو و اوحؽؿام بلىچهای ایى کٍىق قا ؾق يیكوهای هىلط ولًٙحی ؼىؾ
شبكاو يمىؾ( .بىقک و لایكیًگ)==A-=>9 ::<@@ ،
په ال اوح٭الل پاکىحاو ٌك٬ی (بًگالؾي) ؾق وال =@ ،:Bبه ؾالیل اوحكاجژیک ،جىشه به ؾول اوالهی ؼاوقهیايه ؾق
اولىیث ویاوث گفاقی ؼاقشی پاکىحاو ٬كاق گك٨ث .ایى اوحكاجژی شؿیؿ ؾولث پاکىحاو با اقج٭ای ي٭ً کٍىقهای
ِاؾقکًًؿه ي٩ث به ؾلیل ا٨مایً ٬یمث ایى هاؾه و جؤذیك گفاقی هالی هك چه بیٍحك ایى کٍىقها ؾق ا٬حّاؾ شهايی
هّاؾ ٦گكؾیؿ( .هىوىی)@; ::<AB ،
با هىا٠ی ؾولث پاکىحاو ؾق شكیاو کً٩كايه ولقای ؼاقشه کٍىقهای اوالهی ؾق کىاالالهپىق٘ ،كض ایصاؾ بايک
ً
جىو١ه اوالهی با وكهایه ای ه١اؾل ; هیلیاقؾ ؾالق که ٠مؿجا جىوٗ کٍىقهای جىلیؿ کًًؿه ي٩ث جؤهیى ٌؿه بىؾ به

نیالدی

يیم کٍىق ؾیگكی بىؾ که هىقؾ جىشه ؼاَ يٝاهی ال ياظیه اوالم آباؾ ٬كاق گك٨ث .ولٙاو ٠ماو٨ ،٭ؿاو پكوًل اقجً
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٠ماو ،اهاقات و ٠كبىحاو هً١٭ؿ واؼث و جكجیباجی قا ه١مىل ؾاٌث جا به جاویىات و ؼؿهات يٝاهی ؾق کٍىقهای

جّىیب قویؿ )Ministery of Forigen Affairs,1977:1-10( .ویاوث پاکىحاو بكای جىو١ه قوابٗ با
ً
کٍىقهای اوالهی و ا٠حالی شایگاه ایى کٍىق ؾق شهاو اوالم ٠مؿجا بك ي٭ً آ٨كیًی ؾق والهاو کً٩كايه اوالهی
هحمكکم بىؾ .ؾق ایى قاوحا ،ؾق شكیاو ٌٍمیى کً٩كايه ولقای ؼاقشه کٍىقهای اوالهی که ؾق وال >@ :Bؾق ٌهك
شؿه بكگماق ٌؿ ،پاکىحاو بً١ىاو قئیه کمیحه بیث الم٭ؿن ايحؽاب ٌؿ .و ال وىی ایى کٍىق ٘كضهایی با هؿ٦
جؿویى اوحكاجژی بكای آلاؾوالی ٨لىٙیى و ٌهك بیث الم٭ؿن اقائه ٌؿ( .هىوىی)@; ::<AB ،
ویاوث ؼاوقهیايه ای ـوال٩٭اق ٠لی بىجى يه جًها پیىيؿهای ٨كهًگی و ویاوی قا بیى پاکىحاو و ایى کٍىقها هىحعکن
کكؾ بلکه با٠د ٌؿ کمکهای هالی و ا٬حّاؾی ؾق ؼىق جىشهی ال وىی کٍىقهای اوالهی به پاکىحاو ِىقت بگیكؾ.
شؿول ـیل يٍاو ؾهًؿه بؽٍی ال ایى کمکهای اٙ٠ایی هیباٌؿ( .بىقوک و لایكیًگ)=>: ::<@@ ،
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(اق٬ام به هیلیىو ؾالق هیباٌؿ)
قؾی٧
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خعول  :9کمکهای هالی و الحصاظی کهىؼهای اقالهی به پاکكحاو ظؼ ضالل قالهای ??9A?:-9A

يام کٍىق

بكياهههای ٠مىهی اشكای پكوژه ها بكياهههای اهؿاؾی

هصمى ٞکمکهای واگفاق
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@;/
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هًب( :ٟبىقوک و لایكیًگ)=>: ::<@@ ،
ؾق ؼالل ایى ؾوقه ،کٍىقهای اوالهی به بمقگجكیى بالاق ِاؾقاجی پاکىحاو جبؿیل ٌؿيؿ و وهن ایى کٍىق ال  ;:ؾقِؿ
جا یک وىم ال واقؾات ایى کٍىقها ا٨مایً یا٨ث( .هىوىی)@< ::<AB ،
کاؼگؽاو ههاخؽ پاکكحايی ظؼ ضلیح فاؼـ
اقجباٖ پاکىحاو با کٍىقها و ؾولثهای ؼلیس ٨اقن ؾیكیًه و قیٍه ؾاق اوث .به ٘ىقی که بًؿق گىاؾق ؾق ظ٭ی٭ث
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بؽٍی ال کٍىق ٠ماو بىؾ که ؾق وال  :B>Aجىوٗ ظکىهث هى٭ٗ به يٍايه ظىى يیث به پاکىحاو واگفاق ٌؿ و ج١ؿاؾ
لیاؾی ال هکكايی ها جىوٗ هىئىالو ٠مايی بكای کاق و ليؿگی ؾق ٠ماو به ؼؿهث گك٨حه ٌؿيؿ .ج١ؿاؾ لیاؾی ال کاقگكاو
پاکىحايی ؾق کٍىقهای ؼلیس ٨اقن به کاق هٍ٥ىل بىؾه و جؤذیك بىمائی ؾق جىو١ه و آباؾايی ایى کٍىقها ؾاٌحهايؿ و اقل
پكبها قا به پاکىحاو ظىاله هیکكؾيؿ ) Nadim Qamar,1991:12).هبل >@> ٣هیلیىو ؾالقی که ؾق وال @@ :Bال
وىی کاقگكاو پاکىحايی ه٭ین کٍىقهای ؼلیس ٨اقن اقوال هیٌؿ ٠اهل ههمی ؾق ظ ٛ٩ج١اؾل اقلی پاکىحاو ؾاٌث
(يٍكیه پاکىحاو هّىق٠ ):A :;><? ،ایؿات اقل اقوالی جىوٗ ?== هماق کاقگك ؾق ٘ىل والهای > :B@@-Aبا

هٍکل اوث لیكا ال ایى ج١ؿاؾ ههاشك ،ج١ؿاؾی ا٨كاؾ ٤یك ٬ايىيی يیم ؾق کٍىقهای هؽحل ٧ؼلیس ٨اقن هٍ٥ىلايؿ.
( )Nadim Qamar,1991:13شمئیات يیكوی کاق پاکىحاو به ٬كاق لیك اوث:
خعول  ::جؼعاظ يیؽوی کاؼ پاکكحايی ظؼ قالهای =@9A??-
ج١ؿاؾ کاقگكاو پاکىحاو

کٍىق

>%:

اهاقات هحعؿه ٠كبی

%A

ٙ٬ك

?%

کىیث

<%

بعكیى

%B

وایك

نیالدی

%>B

٠كبىحاو و١ىؾی

هًب)Nadim Qamar,1991:13( :ٟ
يحیده گیؽی
قوابٗ پاکىحاو با کٍىقهای ظىله ؼلیس ٨اقن و ؼاوقهیايه وه هكظله هحمایم قا ٘ی کكؾه اوث .هكظله اول ال @=:B
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شم٠ ٟىایؿ ِاؾقاجی پاکىحاو ؾق ایى وال ها بكابك بىؾ .بٙىقکلی بكقویهای ايصام ٌؿه يٍاو هیؾهؿ که ال >-A
ً
@@ :Bج٭كیبا ?= ;/هیلیىو پاکىحايی ؾق هًٙ٭ه ؼلیس ٨اقن هٍ٥ىل بىؾهايؿ .با ایى ظال هعاوبه ؾ٬ی ٫بكای اقلیابی

جا => ،:Bکه ؾق ایى هكظله پاکىحاو جاليهایی بكای ایصاؾ قوابٗ يمؾیک جك با کٍىقهای هىلماو ،ال ٘كی ٫هیمبايی
کً٩كايههای هح١ؿؾ يمىؾ .البحه ایى کً٩كايه ها هى٨٭یث چًؿايی ؾق شهاو اوالم بكای پاکىحاو به همكاه يؿاٌث ،بلکه
ظمایث هئذك ایى کٍىق ؾق والهاو هلل ال آقهاوهای هىلماياو ؾق هىٔى٨ ٞلىٙیى و شًگ ا٠كاب و اوكائیل بىؾ که
با٠د ٌؿ پاکىحاو ؾق شهاو اوالم وشهه و ا٠حباقی کىب کًؿ.
هكظله ؾوم ال >> :Bجا @> :Bآ٤ال هیٌىؾ که ؾق ایى هكظله پاکىحاو با پیىوحى به پیماو ب٥ؿاؾ هىشب ٌؿ جا وشههاي
ؾق شهاو اوالم هؽؿوي ٌىؾ .ؾق ایى ؾوقه قوابٗ پاکىحاو با کٍىقهای ٠كب به ویژه ؾق ظىله ؼلیس ٨اقن که ؾق واٟ٬
٬لب شهاو اوالم به ٌماق هیآیؿ به پاییىجكیى وٙط ؼىؾ قویؿ .لیكا شهاو ٠كب پیماو ب٥ؿاؾ قا ؾویىه ٤كب بكای
ؾوق يگاه ؾاٌحى ا٨کاق ٠مىهی ال شًگ ا٠كاب و اوكائیل و هىئله ٨لىٙیى هیؾايىث.

179

ال وىی ؾیگك ؾق همیى ؾوقه قوابٗ پاکىحاو با ٠كا ٪و ایكاو ،ؾو هحعؿ ایى کٍىق ؾق پیماو ب٥ؿاؾ ،گىحكي یا٨ث٠ .كا٪
يؽىحیى کٍىق ٠كبی هًٙ٭ه بىؾ که اوح٭الل پاکىحاو قا به قومیث ًٌاؼث .جا ٬بل ال کىؾجای ب٥ؿاؾ ،هك ؾو کٍىق ؾق
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یک بلىک ٬ؿقتهای شهايی ٬كاق ؾاٌحًؿ و قوابٗ يمؾیکی ؾق اهىق ویاوی و ا٬حّاؾی با یکؿیکك ؾاٌحًؿ.
هكظله وىم ال وال  :B>Aو هممهاو با کىؾجای ظمب ب١د ؾق ٠كا ٪و ؼكوز ٠كا ٪ال پیماو ب٥ؿاؾ هّاؾ ٦بىؾ .ؾق ایى
هكظله پاکىحاو ال ٬ؿقجمًؿجكیى هحعؿ ؼىؾ یً١ی آهكیکا ٨اِله هیگیكؾ و باق ؾیگك جىشه ؼىؾ قا به هًٙ٭ه ؼلیس ٨اقن
و شهاو اوالم هٙ١ى ٦هیوالؾ .هك چًؿ ؾق ایى هكظله قواب ًٙبا ٠كا ٪جًمل هییابؿ اها هًاوبات ؼىؾ قا با ؾیگك
کٍىقهای ٠كبی به ویژه ٠كبىحاو و١ىؾی گىحكي هیؾهؿ.
پاکىحاو يؽىحیى اشالن کمیىیىو اوالهی قا با هؿ ٦گىحكي قوابٗ ا٬حّاؾی٨ ،كهًگی و اشحما٠ی قا بكگماق کكؾ جا
به هىشب آو همکاقیهای جصاقی ،ايح٭ال هًاب ٟو هٍاقکثهای پىلی و هالی و يیم جٍكیک هىا٠ی ؾق لهیًههای
کٍاوقلی ،ؾ٨ا٠ی١ًِ ،حی و جکًىلىژی اقج٭ا یابؿ .ؾق همیى قاوحا ٠كبىحاو و ؾیگك کٍىقهای ظىله ؼلیس ٨اقن
کمکهای هالی ٬ابل جىشهی ؾق اؼحیاق پاکىحاو ٬كاق ؾاؾيؿ .ؾق اواؼك ؾهه  @9هیالؾی بیً ال  <9هماق ي٩ك ال يٝاهیاو
پاکىحاو ؾق اقجً کٍىقهای ٠كبی ؼلیس ٨اقن ؼؿهث هیکكؾيؿ .ؾق وٙط همکاقیهای يٝاهی ،پاکىحاو جىايىث
به ِىقت بالیکك ٠مؿه ؾق ؾیگك کٍىقهای اوالهی ٠یاو ٌىؾ.
اٌح٥ال به کاق هماقاو ي٩ك ال يیكوی کاق پاکىحايی ؾق کٍىقهای ظىله ؼلیس ٨اقن ،ظاکی ال بهبىؾ هًاوبات اوث.
ج١ؿاؾ کریكی پاکىحايی ؾق کٍىقهای ؼلیس ٨اقن ؾق لهیًه کاقهای ٠مكايی ،پمٌکی ،پكوحاقی ،ه١لمی ،جکًىیى و
کاقگك هٍ٥ىل بىؾيؿ .ؾق ؼالل ایى ؾوقه ،کٍىقهای اوالهی به بمقگجكیى بالاق ِاؾقاجی پاکىحاو جبؿیل ٌؿيؿ و وهن
ایى کٍىق ال  ;:ؾقِؿ جا یک وىم ال واقؾات ایى کٍىقها ا٨مایً یا٨ث.
اهمیث پاکىحاو بكای ؾولث پهلىی قا هیجىاو ال ٌیىههای همكاهی ؾیپلماجیک ،په ال اوح٭الل ایى کٍىق و

180

پٍحیبايیهای يٝاهی و ویاوی ایكاو ال پاکىحاو ؾق هًال٠ات هًٙ٭ه ای ؾقیا٨ث .ال آيصایی که ؾو کٍىق ؾق ٙ٬ب ٤كب
٬كاق ؾاٌحًؿ و با جىشه به قوابٗ يمؾیک پاکىحاو و آهكیکا ،ایكاو به همكاه پاکىحاو و جكکیه ،پیماو وًحى قا به وشىؾ آوقؾيؿ
و ؾق ٤الب ایى پیماو همکاقیهای ؼىؾ قا گىحكي ؾاؾيؿ .ایكاو ؾق شًگهای هح١ؿؾ پاکىحاو و هًؿ به ؾلیل هالظٝات
ش٥كا٨یایی ،ویاوی ،قاهبكؾی و اهًیحی ال پاکىحاو ظمایث به ٠مل آوقؾ .البحه ٌاه جالي هیکكؾ ظمایث ال پاکىحاو
هًصك به جیكگی قوابٗ با هًؿ يگكؾؾ ظمایث او ال پاکىحاو بیٍحك ؾق شهث شلىگیكی ال ا٨حاؾو پاکىحاو ؾق ؾاهاو
کمىيیىن بىؾ.

هًابغ
يٍك ٬ىهه.
بهكولاو ،گیله گل ( .):<@Bهًع ،جهكاو ،هكکم چاپ و ايحٍاقات ولاقت اهىق ؼاقشه.
بىقک و لایكیًگ (@@< .):جاؼیص ؼوابظ ضاؼخی پاکكحاو ،جكشمه ایكز و٨ایی ،جهكاو ،کىیك.
٠ابؿی ،آ (; " .):<Aؼوابظ ایؽاو و هًع اؾ  " 9A<?-9A?Aجكشمه بؿقالمهاو ٌهبالیّ٨ ،لًاهه ژئىپلحیک ،وال
ؾومٌ ،ماقه ؾوم.
کاهكاو ه٭ؿمٌ ،هیى ؾؼث ( .):<?9جاؼیص کهىؼهای همدىاؼ ،جهكاو ؾايٍگاه جكبیث ه١لن.
ولیاو٠ ،بؿالٝ١ین ( ،):<>9کلیاجی اؾ اوضاع قیاقی ،الحصاظی و اخحماػی پاکكحاو ،جهكاو ،لواق.
پاکىحاو هّىق (<><D .):<>;-:کًفؽايف اقالهی الهىؼ ،Cي  ،@-Aؾی-بهمى ،ايحٍاقات اؾاقه ٨یلن و هٙبى٠ات
و ولاقت ا٘ال٠ات پاکىحاو.
ــــــــــــــ (=><D .):<>;-:پاکكحاو و همکاؼی الحصاظی بیى المللی ،Cيىٌحه بؿقاالوالم هاٌمی ،ايحٍاقات
اؾاقه ٨یلن و هٙبى٠ات و ولاقت ا٘ال٠ات پاکىحاو.
ـــــــــــــ (=>< .):ي = ،آباو -آـق /يىاهبك-ؾواهبك >@ .:Bايحٍاقات اؾاقه ٨یلن و هٙبى٠ات و ولاقت ا٘ال٠ات
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٠لی بابایی٤ ،الهكٔا (; .):<Bجاؼیص ؼوابظ ایؽاو و پاکكحاو ،جهكاو اؾاقه اوًاؾ و جاقیػ ؾیپلماوی،
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باوهى القی و ،یاو کالقک ( .):<?Bالیايىـ هًع ظؼ قیاقث خهايی ،جكشمه گكوه هحكشمیى يٍك ٬ىهه ،جهكاو:

پاکىحاو.
ـــــــــــــ ( .):<>>-:<?9ي  ،:9جیك /ژوئى  ،:B@Aايحٍاقات اؾاقه ٨یلن و هٙبى٠ات و ولاقت ا٘ال٠ات
پاکىحاو.
ــــــــــــ ( .):<>Aز ? ،ي ،:9جیك -هكؾاؾ ،ايحٍاقات اؾاقه ٨یلن و هٙبى٠ات و ولاقت ا٘ال٠ات پاکىحاو.
ـــــــــــ ( .):<>Aز @ ،ي  ،:ههك – آباو ،ايحٍاقات اؾاقه ٨یلن و هٙبى٠ات و ولاقت ا٘ال٠ات پاکىحاو.

هماالت
ؼبكگماقی ٨اقن (=D .):<Bيگاهی به قیٍههای اؼحال ٦هًؿ و پاکىحاو " ،بؽً پایايی ،جهكاو ،ؾ٨اجك هًٙ٭ه اي ظىله
پاکىحاو ،Cبك گك٨حه الhttp://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940621000099:
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كبىحاو ال ٘كض همکاقی هىحهای جا جؤذیك آو بك قوابٗ با ایكاو٠ قوابٗ قاهبكؾی پاکىحاو باD .):<B;(  هاٌاااله،ٌاکكی
 هصله،ٗ شهاو قواب،C9A?A-9A<? ؼوابظ ایؽاو و پاکكحاو ظؼ ػصؽ پهلىیD .):<AB(  هعمؿ ظىیى،هعمؿی
.جؽّّی قوابٗ بیى الملل
.<<  ي،B  ؾوقه،>  ه٭اله،Bبؽؼقی هىاضغ و ػملکؽظ پاکكحاو ظؼ خًگ ػؽاق با ایؽاوD .):<AB( ىؾ١ هى،هىوىی
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