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  پاکستان ـ عربستان؛ 

  عالیق و موانع همکاري راهبردي در دوره نواز ـ سلمان
  جواد جمالی

  
  
  

  15/05/1395تاریخ پذیرش نهایی:                              25/04/1395تاریخ دریافت: 
 

  
  چکیده

دالیلی مانند نیـاز  کستان و عربستان به عنوان دو کشور مهم جهان اسالم، در نیم قرن اخیر به پا
سو، مناسبات بسـیار نزدیـک و در برخـی    اي هم هاي مذهبی و منافع منطقه تمتقابل، سنخی

اند. اگرچه این روابط فـراز و فرودهـایی داشـت، از     مقاطع روابط راهبردي را تجربه کرده
توان پـی   اي نیز برخوردار بود. براساس برخی شواهد می نسبی قابل مالحظهتداوم و ثبات 

برد که بعد از روي کار آمـدن نـواز شـریف در پاکسـتان و ملـک سـلمان در عربسـتان،        
است و فهـم علـل   » اتحاد و ائتالف راهبردي«هاي مذکور در حال تبدیل شدن به  همکاري

هـاي   کند. حـال، چـرا همکـاري    کمک میتر تحوالت آینده  این تحول نیز به درك روشن
عبدالعزیز، بـه صـورت یـک اتحـاد       پاکستان و عربستان در دوره نواز شریف و سلمان بن

راهبردي تجلی یافته است؟ براي پاسخ به این پرسش باید گفت از آن جایی که همـاهنگی  
هاي مردمـی   هاي ضد سوري، مدیریت جنگ علیه یمن و سرکوب مقاومت جبهه تروریست

 ـ امنیتی متحد است و به اعتقاد در منطقه توسط عربستان مستلزم تشکیل یک بلوك سیاسی
هـاي   ، پاکستان باید نقش محوري را در این جبهه ایفا کند، عـالوه بـر نیازمنـدي   سعود  آل

هاي نواز و سـلمان بـه سـمت اتحـاد و      دولت  همکاري متقابل اقتصادي و نظامی طرفین،
  ته است.ائتالف راهبردي سوق یاف

  
  واژگان کلیدي

  سعود  آل بن عبدالعزیز، اتحاد و ائتالف،  پاکستان، عربستان، نواز شریف، سلمان

                                                                                                                                         
 هشگر مسائل افغانستان و پاکستان پژوjvjamal@yahoo.com 
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  مقدمه
ها، اهداف و منـافع   الملل، معموالً کشورها متناسب با آرمان در صحنه سیاست بین

انتخـاب   در حـوزه سیاسـت خـارجی   را هاي متفـاوتی   خود، راهبردها و سیاست
شـود، اغلـب    مـی طیف وسیعی از انزوا تا اتحـاد   که شامل اهبردها. این رکنند می
ی یـک  ها و تحوالت تاریخی، فرهنگی، سیاسی و امنیت اي از مؤلفه یند مجموعهبرا

شود که طی یک رونـد تـدریجی    محسوب می دولت و جامعه تحت حاکمیت آن
شکل گرفته است. گاهی نیز راهبردهاي سیاست خارجی دو یـا چنـد کشـور بـه     

خورد و نوعی اشتراك منافع پایـدار   اي در یکدیگر گره می یل مختلف به گونهدال
  کند که کمتر رخدادي قادر است آن را متزلزل سازد. پیدا می

بسـتان و پاکسـتان بـا پیشـینه تـاریخی ـ       در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه)، عر
امل را تجربه تمدنی متمایز و دو نظام سیاسی کامالً متفاوت، نوعی از روابط و تع 

عودي بـا  عربستان سـ  هم نیز هستند.مکمل ضمن نزدیکی به یکدیگر کنند که  می
در  سـعود   آل تحت پادشاهی موروثی و میلیون نفري مسلمان 30 جمعیت حدود

جغرافیاي وسیعی بین دو پهنه آبی خلیج فـارس و دریـاي سـرخ گسـترده شـده      
جدا از انگلستان  1932 سال رخیز و بسیار ثروتمند که د است. در این کشور نفت

شـود و شـخص    ، از دموکراسی و انتخابات نشانی یافت نمـی و سپس مستقل شد
وجود اماکن مقدس  . از سوي دیگر،پادشاه تقریباً زمام تمام امور را در دست دارد

مسلمین در این کشور، جایگاه مذهبی خاصی به آن بخشیده است. پاکستان نیز با 
بـه  و » جمهوري اسـالمی «لیون نفر در قالب نظام سیاسی می 180جمعیت بیش از 

 سـال  پس از استقالل هند انگلیس در ،تناوب تحت حاکمیت سیاسیون و نظامیان
اي، ارتـش   سـالح هسـته  داشـتن  کنون به حیات خود ادامه داده است.  م، تا1947

تیـک در مجـاورت افغانسـتان، هنـد، ایـران و      یمجهز و توانمند و موقعیـت ژئوپل 
بخشـیده و تحـوالت   پاکسـتان  اي بـه   هاي آزاد در برخی ادوار جایگـاه ویـژه   آب

آن رقم زده است. بر خالف عربستان کـه قـدرت    بسیاري براي داخلی و خارجی
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در پاکسـتان کـانون   ارتش و مراکز وابسته به نظامیان برتر در سیطره پادشاه است، 
یـک   ،اظ اقتصـادي لحاز  شوند. با این حال، این کشور سوب میاصلی قدرت مح

  هاي خارجی است.  کشور فقیر و نیازمند کمک
روابط «مانند مناسبات پاکستان و عربستان همواره با تعابیري  در سه دهه اخیر،

یـاد  » دو کشور در دنیامیان ترین روابط موجود  یکی از نزدیک«و » فرد  منحصر به
 ایـران،  اسالمی بانقال گسترش از نگرانیمانند  شده است. در این مدت، عواملی

 بـه  سـعود   آل نیـاز  افغانسـتان،  در جهاد جبهه تشکیل پاکستان، اقتصادي نیازهاي
روابط نزدیـک   موجب همواره...  و پاکستان کار نیروي و سیاسی نظامی، حمایت

 ؛این روابط در یک دوره طوالنی فراز و فرود زیادي داشـته  .است بوده کشور دو
در حـال ارتقـا و تقویـت     ،2013ز شریف در ژوئـن  نوادوباره از انتخاب پس اما 

 یـک  از کرده کـه  آغاز حالی در را خود حاکمیت دوره سومین شریف نواز .است
بـا   پاکستان دیگر، سوي از واست  سعود  آل مدیون اش دوباره سیاسی حیات سو، 

 بـن  در عربسـتان نیـز سـلمان    کند. دست و پنجه نرم می زیادي داخلی مشکالت
 بـه  ،2015 ژانویـه  23 در آمـدن  کـار  روي از سعودي پـس  جدید شاه ،عبدالعزیز

و درصـدد جـذب همراهـان و حامیـان      زد اي گسترده تحرکات به دست سرعت
 نـواز  سـفرهاي  .برآمـد  هاي ماجراجویانـه خـود در منطقـه    خارجی براي سیاست

 ،و سفر مقامات مختلف سعودي به پاکستان در دو سال اخیـر  عربستان به شریف
 ،رسـیدن  قـدرت  بـه  زمـان  از شـریف  نواز با اهداف مختلف تکرار شده و بارها

بـه اذعـان   . استسفر کرده  عربستان به رسمی و رسمی غیربار به صورت  چندین
ها میان  مقامات دو طرف و با توجه به تحوالت میدانی، سطح جدیدي از همکاري

انطبـاق   هاي یک اتحـاد راهبـردي   دو کشور شکل گرفته است که با شاخص این
  بیشتري دارد. 

هاي پاکستان و عربستان در دوره نواز  چرا روابط و همکارياکنون باید پرسید 
عبدالعزیز به صورت یک اتحاد راهبردي تجلی یافته اسـت؟    شریف و سلمان بن
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عـالوه  را مطرح کرد کـه  سؤال، این فرضیه این رسد بتوان در پاسخ به  به نظر می
هـاي   متقابل اقتصادي و امنیتی دو کشـور، برخـی محـرك   ها و منافع  بر نیازمندي

هاي سوریه و یمـن و تـالش عربسـتان     اي از جمله بحران سیاسی و امنیتی منطقه
گیـري و تـداوم اتحـاد راهبـردي      براي تشکیل بلوك سنی قدرتمند، موجب شکل

  ســلمان شــده اســت. در ایــن پــژوهش، بــا اتکــا بــه روش   ـ  هــاي نــواز دولــت
، بـر تبیـین   »اتحاد و ائتالف«گیري از چارچوب مفهومی  حلیلی و بهرهت   ـ  توصیفی

نواز شریف در  هاي هاي راهبردي دولت ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادي همکاري
کنـون تمرکـز    تـا  2015 سـال  پادشاه عربستان از ،عبدالعزیز  پاکستان و سلمان بن

  خواهد شد.
  
  » اتحاد و ائتالف«. سیاست خارجی و الگوي 1

کشورها براي پیشبرد سیاست خارجی خود بـه اقتضـاي اهـداف، منـافع ملـی و      
کننـد.   انتخـاب و اجـرا مـی    را از همکاري یا منازعه الگوهاي متفاوتی شانامکانات

 ،»اتحـاد راهبـردي  «براي تحقـق همکـاري واحـدهاي سیاسـی، معمـوالً الگـوي       
نـوعی  نیـز   »فائـتال  و اتحـاد « شـود. الگـوي   ترین سطح رابطه شناخته مـی  عالی

هاست که از طریق ائتالف، تعهـداتی را در   دولت یا گروهی از دولت گیري جهت
 کنند بدون قبول برخی تعهدات، ها احساس می دولت پذیرند. این  یکدیگر میبرابر 

منـافع ملـی و    تعهدات نظامی، قادر به مقابله با تهدید خارجی یا دفـاع از   ویژه به
در استراتژي اتحـاد   از این رو، د نخواهند بود. تحقق اهداف سیاست خارجی خو

 . کشـورهاي هسـتند دیگـران  کشورها به دنبال قبول تعهدات در مقابل  ،و ائتالف
منـافع داخلـی و خـارجی    قادر به تأمین که به تنهایی معتقدند استراتژي  این پیرو
 هـا را  وجود منافع اقتصادي، ایدئولوژیک و امنیتـی مشـترك، دولـت    .نیستند خود

(ماننـد نـاتو) یـا    » گروهـی  درون«هـاي   که در چـارچوب همکـاري  کند  وادار می
 هایی هاي مشخص) ائتالف هاي دو کشور معین در زمینه (همکاري» گروهی برون«
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  .)180: 1383و تعهدات متقابلی را بپذیرند (قوام، بیاورند وجود ه ب را
به دالیل مختلفـی   به طور کلی، قبول تعهدات متقابل و همکاري دو یا چند کشور

مانند ایجاد بازدارندگی، حفظ امنیت، تحقـق اهـداف و منـافع ملـی و ... و از طریـق      
. در این میان، منظـور اصـلی    هاي اقتصادي و نظامی است ها و ظرفیت ترکیب توانایی

کسـب   اسـت؛  »اغلب کسب منافع بیشـتر «ها از همکاري و اتحادهاي دوجانبه،  دولت
پذیر نبود یا کـامالً غیـر ممکـن بـه نظـر       اري به سادگی امکانپیش از همکمنافعی که 

زیر در شکل دادن به همکـاري و ائـتالف در   متغیرهاي  .)booth, 1978: 37د (یرس می
  ).136ـ145(قوام، پیشین:  سیاست خارجی دو کشور بسیار مؤثر هستند

  
  ها و اعتقادات   ارزشـ 

هـا و   جیهاتی را براي اتخاذ تصمیمها و باورها دالیل و تو جوامع، ارزش در بیشتر
. سیسـتم  کنـد  مـی  گذاران سیاست خـارجی فـراهم   ها توسط سیاست تعیین هدف

که طرحی نسبتاً روشـن از کـارکرد   دارد اعتقادي یک دولت از این لحاظ اهمیت 
دهـد.   به دست می ي دیگرها دولتبرابر در المللی و موقعیت یک دولت  ظام بینن

شود کـه   اي دیگر طوري تفسیر می المللی طرد و پاره ي بینبرخی رفتارهابنابراین 
ممکن است اهداف سیاست خـارجی   یبا نظام اعتقادي جامعه سازگار باشد. گاه

یک راه  ، فقطایدئولوژياین  رچوب یک ایدئولوژي خاص تعریف شود کهدر چا
هاي گوناگون براي اتخاذ تصمیمات سیاست خارجی خاص توجیـه   را از میان راه

هاي سیاست خارجی خود را در چارچوب  کند. براي مثال، عربستان غالباً داده می
  کند.  ارائه و توجیه می» ایدئولوژي سلفیت وهابی«
  
  هاي تاریخی و فرهنگی زمینه ـ

گیرنـدگان سیاسـت خـارجی     تصـمیم  ،این عامل به صورت خودآگاه و ناخودآگاه
عقبـه تمـدنی   ل، داشتن یـک  به طور معمودهد.  یک کشور را تحت تأثیر قرار می
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نفس قابـل   المللی، اعتماد به ها در عرصه بین باشکوه و قدرتمند به جوامع و دولت
بخشد و فقدان این پیشینه در یک کشور نیز موجـب بـروز نـوعی     اي می مالحظه

به عنوان یک نظـام  همواره عربستان براي نمونه، شود.  ضعف و ترس تاریخی می
بـه پشـتوانه   بقـاي خـود را   پـذیر،   بسیار شکننده و آسیب بدوي ـ  اي سیاسی قبیله

  حمایت خارجی تضمین کرده است.
  

  ـ نیازهاي داخلی
تکنولوژیک، فرهنگی و امنیتی از عوامل و  ن نیازهاي داخلی اعم از اقتصادي،تأمی

شود. مختصـات جغرافیـایی،    گذاري خارجی محسوب می هاي مهم سیاست انگیزه
هـاي   ع اقتصادي یک کشور در طرح نیازها و خواستشرایط دموگرافیک و اوضا

گذاران بسـیار مـؤثر اسـت. گـاهی نیازهـاي       اجتماعی و عمومی از سوي سیاست
چه دولتی در آن کشور بـر سـر    این که کشورها، فارغ ازاز دائمی و متقابل برخی 

هاي طوالنی به یکـدیگر وابسـته و زمینـه همکـاري      مدتبراي کار باشد، آنها را 
سازد. براي مثال، نیازهاي اقتصادي و مـالی پاکسـتان عامـل     را فراهم می يرپایدا

در همراهی این کشور با کشـورهاي عربـی ثروتمنـد حاشـیه خلـیج       یبسیار مهم
  فارس بوده است. 

  
  ـ میزان برخورداري از قدرت

از انگیـزه زیـادي    دارنـد  افزاري افزاري و نرم قدرت سخت ی کههای معموالً دولت
ند. از سـوي دیگـر،   هسـت  ال آن در سیاسـت خـارجی خـود برخـوردار    براي اعم

به کشـوري کـه قـدرت قابـل      هاي ضعیف در تنظیم سیاست خارجی خود دولت
 کننـد. بـراي مثـال،    اي برخورد مـی  اي در ابعاد مختلف دارد، با نگاه ویژه مالحظه

هـاي   در تشکیل نظـام همواره اي،  ارتش قدرتمند و سالح هستهداشتن پاکستان با 
    اي مورد توجه برخی کشورها بوده است. امنیتی منطقه
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  الملل ـ تصویر کلی از سیاست بین
هـا و شـرایط محـیط     گـذار از واقعیـت   درك یـک سیاسـت  این عامل بـه معنـاي   

هاي سیاسـت خـارجی و    المللی، متعارض بودن یا نبودن منافع دیگران با داده بین
المللـی اسـت.    ران مختلف سیاست بینمطلوب یا نامطلوب بودن رفتارهاي بازیگ

مطـابق خواسـته خـود بـه اوضـاع      گذاران بـه صـورت ناخودآگـاه     گاهی سیاست
  نه آن گونه که واقعیت دارد.کنند  المللی نگاه می بین
  

  المللی ـ ساختار نظام بین
الملل بـه عنـوان بخشـی از بسـتر اعمـال سیاسـت        ساختار نظام بین ،بدون تردید

گـذاري خـارجی    هـایی بـراي سیاسـت    ها یا فرصت ودیتخارجی کشورها، محد
فقط کشـورهایی کـه خواسـتار     ،آورد. در یک نظام دو قطبی وجود می  ها به دولت

مـورد   ،هـاي قـدرت   ، از سوي یکی از قطبهستندبلوکی  همکاري و اتحاد درون
اما در یک نظام چندقطبی متکثـر، ائـتالف کشـورها     ؛گیرند حمایت کامل قرار می

عوامـل  فـراهم شـدن   هاي متعدد قـدرت اسـت. پـس از     جلب نظر قطب مستلزم
ممکن است انـواع مختلفـی    1،دو یا چند کشورمیان دهنده اتحاد و ائتالف  تشکیل

   :شکل بگیردمطابق زیر از اتحادها 
د که دو یـا چنـد   نآی اتحادهاي طبیعی زمانی به وجود می :اتحادهاي طبیعی الف)

 ه طورمنافع آنها ب اما چون  ؛داشته باشند یع مشترکمناف ،یک موضوع بارهکشور در
 ه طـور بینند خود را ب ها لزومی نمی شود، کشور طبیعی از طریق یکدیگر تأمین می

در جریـان اشـغال افغانسـتان توسـط      ،مثـال براي یکدیگر وابسته کنند.  رسمی به 
 علیـه اي  هـاي منطقـه   برخـی از قـدرت   و  امریکـا ي، میان ایران، پاکسـتان،  وشور

   وجود داشت.نوعی اتحاد طبیعی شوروي در افغانستان 

                                                                                                                                         
 متحـد  یکمعتقد است  سازي ائتالف و اتحاد امریکایی حوزه پرداز نظریه ،»والت استفان«باره، . در این 1

   ؛محبوبیـت  .4 ؛سیاسـی  ثبـات  .3 ؛موقعیـت  .2 ؛قـدرت  .1: باشـد داشته  مهم ویژگی چند باید خوب
  .رگذاريثیأت قدرت .6 ؛پذیري انعطاف .5
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آیـد کـه دو    زمانی به وجود میاین نوع اتحاد،  :اتحادهاي حفظ وضع موجود ب) 
کـه دنبـال    علیه کشوري ،شان در حفظ وضع موجود است ه منافعکیا چند کشور 

در  بـراي نمونـه،   د.دهنـ  اتحادي را تشـکیل   یکدیگربا  ،است ر وضع موجود یتغی
تسـلط   انگلستان، پروس، اتریش و روسیه به دنبـال   کشورهاي جریان کنگره وین

   فرانسه بر اروپا بودند.نیافتن 
برخالف اتحادهاي حفظ وضـع   ،این نوع اتحاد :یر وضع موجودیهاي تغ اتحاد ج) 

است بـا   ر وضع موجود یشان در تغی یعنی دو یا چند کشور که منافع است؛ موجود
پیمان عدم تعرض میان  بهتوان  می که براي نمونه .دهند ا تشکیل میهم اتحادي ر

  اشاره کرد. 1939وي و آلمان در سال شور
دنبال حفـظ  به که  کشوري ،در اتحادهاي دو منظوري: اتحادهاي دو منظوري د) 

. است ر وضع موجودیکه به دنبال تغیشود  متحد می يبا کشور  وضع موجود است
کشور دیگري به است که از پیوستن کشور دوم این ول هدف کشور ا ،در حقیقت

 .)182ـ184(قوام، همان: جلوگیري کند  ،موجود است یر وضع یدنبال تغبه که 

هـا   توان ویژگی میبه صورت واضح  ،الملل روابط بین هاي با نگاهی به واقعیت
کشورها تشخیص داد  از و مختصات الگوي مذکور را در سیاست خارجی برخی

د مختلف آن را تفکیک و تشـریح کـرد. پاکسـتان و عربسـتان سـعودي دو      و ابعا
اي هستند که مناسبات دوجانبه آنها را به دالیلی کـه در ادامـه ذکـر     بازیگر منطقه
  توصیف و تحلیل کرد.» اتحاد و ائتالف«توان با الگوي  می خواهد شد، 

  
  عربستان ـ هاي راهبردي در روابط پاکستان . بنیان2

بهتـرین توصـیف و دو   » پاکستان قدرتمنـد «و » عربستان ثروتمند«رسد  یبه نظر م
هم تنیده پاکسـتان و   اصلی و راهبردي براي درك فلسفه روابط نزدیک و در  پایه

یات این معادله که بیشـتر  ئنگاهی به جز .هستند عربستان از زمان تشکیل پاکستان
ـ ردبه یک معامله ب دهد.  تر نشان می واضح آن رارد شبیه است، ابعاد راهبردي ب  
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  و توانمندي مالی عربستان» ثروت. «1/2
 را آن از فراوانـی  مقـدار تا کنـون   ها سعودي و است و نفتخواهان پول  پاکستان

انـد. اقتصـاد سیاسـی بسـیار قدرتمنـد عربسـتان، بـه         کرده براي این کشور فراهم
اي کـه از   ه؛ بـه گونـه  میان دو کشور کمک کـرد ریزي یک پیوند مالی بنیادین  پایه

هاي دریـافتی را بـه عنـوان کشـوري       کمک بیشترین پاکستان تا کنون، 1960سال 
از اعمـال   و پـس  در بیست سال اخیـر  .است کرده دریافتغیرعرب از عربستان 

هزار بشکه نفـت کـه    50عربستان روزانه کشور علیه پاکستان،  امریکاهاي  تحریم
دهـه   اواسـط  ، بـه پاکسـتان اهـدا کـرد. از    است میلیارد دالرآن دو ارزش تقریبی 

 عزیمـت  فارس خلیج کشورهاى و عربستان به تدریج  به پاکستانى کارگران ،1970
 مختلـف  هـاي  بخـش  در پاکسـتانی  میلیـون  5/1 حدود ،حاضر زمان و درکردند 

 بـه  آنـان  ارسـالی  درآمـدهاي  گـاهی مشغول هستند که  کار به عربستان اقتصادي
 ایـن  سـاالنه  بودجه درصد 25 دالر معادل میلیارد چهاربه حدود  هسالیان پاکستان،

 که کند می پاکستان دولت به هایی کمک ساله هر عربستان  همچنین رسد. کشور می
کننـد. در   مـی  بـرآورد  دالر میلیون صد حدود را  آن کنونی حجم ها گزارش برخی

 تخفیف داراي و اقساطی صورت بهرا  نفت فروش پیشنهاد ها سعودي مواردي نیز
 گذاري سرمایه و گسترده مالی حمایتعالوه بر این، باید  .اند داده پاکستان ویژه به

گفته شده اي پاکستان را نیز به موارد  موشکی و هسته راهبردي صنایع عربستان در
  .)Ghitis, 2015افزود (

 
  و توانمندي نظامی پاکستان» قدرت. «2/2

ظامی عربستان، بخش مهمی از امنیت ملی این با توجه به ضعف توان و مدیریت ن
کشور به قدرت نظامی پاکستان وابسته است و رهبران نظامی و سیاسی پاکسـتان  

دهند. عربستان  عالقه زیادي به تجارت امنیت با خاندان ثروتمند سعودي نشان می
زیادي امنیت خود را وابسته به یـک قـدرت   اندازه تا  ،لحاظ ساختار امنیتیاز نیز 

بـه  رو،  از ایـن تعریف کرده است.  امریکاالمللی مانند  نظامی و متحد راهبردي بین
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ارتـش وفـادار پاکسـتان را یـک ارتـش       سـعود،   در حال حاضـر آل  رسد نظر می
این  داند. می امریکااي و جایگزین حمایتی مناسبی براي خود به جاي ارتش  اجاره

ادامه حیـات سیاسـی    ،وضعیت ممکن است به سطحی برسد که حاکمان سعودي
  .)Pillalamarri, 2015( کنند خاندان خود را از طریق ارتش پاکستان تضمین

 دهـه  بـه  و دارد اي  دیرینـه   سـابقه  عربستان و پاکستان نظامی ـ  دفاعی مناسبات
 کوتـاه  جنگـی  در 1969 سـال  در پاکسـتان  هوایی نیروي خلبانان .رسد می 1970
 و 1970 هـاي  دهـه  طـی  و کردنـد  کمـک دي به عربستان سـعو  جنوبی یمن علیه

 رژیم و اردن با عربستان مرزهاي نزدیک یپاکستان نظامی هزار 15 بیش از ،1980
، در جریـان  1991 سـال  در .)Mohammad Ali, 2015( شـدند  مستقر صهیونیستی

امـاکن   بـراي حمایـت از  هزار نظامی پاکستانی  11حدود  جنگ اول خلیج فارس
 در .سـاکن شـدند   در آن کشـور  عـراق،  تهدید برابر رد سعودي مقدس عربستان

 هـاي  آموزشـگاه  در عربسـتان،  نظـامی  منصـبان  صاحب از بسیاري ،ها دوره برخی
 در عربستان کارآموز افسران از بسیارياکنون نیز  و  نددید آموزش پاکستان نظامی

 نظامی مشترك مانورهايهمچنین . هستند تحصیل حال در پاکستان هاي دانشکده
دو کشـور از   نظامی فرماندهان بازدید و شده انجام یمرتب شکل به کشور دویان م

 پاکستانی ویژه نیروهاي از استفاده .شود می انجام سال در بار دوکم  دستیکدیگر 
)SSG(1 مستشاران از سلطنتی و استفاده خاندان و اماکن مذهبی از محافظت براي 

خـاص از   اهداف این کشور براي تیاطالعا کارشناسان و پاکستان ارتش آموزشی
  است. سعود  آل پاکستان بهدیگر خدمات نظامی 

ـ  منـد نیاز ي ندارد و به همین دلیل،اي و ماهر حرفه نظامی کادر عربستان  مینأت
 ازپـس   امـا  ؛شـد  می مینأت اردن و مصر از این نیازدر گذشته، . است خارج از آن
 گزینـه  بهتـرین  آمـد  پیش سازش يها طرح اثر در که اختالفاتی و فلسطین لهئمس

 ییامریکـا پاکسـتان بـه جـاي افسـران      نظامی نیروهاي از استفاده ،عربستان براي

                                                                                                                                         
1. Special Services Group 
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 افسـران  از شـان را های آمـوزش  هم و ندهست مسلمان هم پاکستانی افسران 1.است
  .)1393اند (مهتدي،  آموخته ییامریکا
 .مشـکل نیسـت   رك علل اعتماد عربستان به نیروهاي امنیتی پاکستان چنـدان د

اي در  نیروهاي امنیتی و نظـامی پاکسـتان بـا رویکـرد کـامالً تخصصـی و حرفـه       
برخی کشورها، چنـدان بـه   میان یابند و برخالف روال جاري  عربستان حضور می

دنبال اعمال نفوذ و اثرگذاري سیاسی نیستند. عالوه بـر ایـن، بـه سـبب مـذهب      
بـراي تـأمین    دون مشکل خاصـی از نیروهاي پاکستانی بمشترك مردم دو کشور، 

  شود. امنیت داخلی و برقراري امنیت مراکز مذهبی عربستان نیز استفاده می
حدود  معامله این اما ؛باشد داشته گرانه معامله جنبه بیشتر موارد ذکر شده شاید

پاکستان و عربستان عالوه بر این، . است بوده سودمند طرف دو هر براي سال 40
براي مثال، ایـن دو کشـور   . دارند یکدیگر عمیق با دوستی راينیز ب دیگري دالیل

هـم بـه    بـراي  بـازي  اي منطقه برون  و تغییردهنده برنده برگ ،از منظر استراتژیک
 مبـادا  روز براي برنده برگاین  نگهداري اهمیت از دولت و هر دو روند شمار می

 بلنـدپروازي  پیشـبرد  بـه  پاکسـتان  بـا  عمیـق  روابط حفظ .ندی دارآگاه خوبی به
 عـرب  جهـان  آن سـوي  در اش ایـدئولوژي  دامنه گسترش براي سعودي عربستان

 حیاتی اجزاي از یکی را پاکستان کشور ،سعودي عربستانهمچنین  .کند می کمک
 بهتـرین  از یکـی  ،ها سعودي دیدگاه از .داند می ایران مهار براي خود برنامه مهم و

 شـرقی  مـرز  در قدرتمند سنی رقیب یک یتتقو ایران، کردن نامتوازن براي ها راه
با این توصـیف، بسـترهاي تـاریخی الزم بـراي      .)Blank, 2015است ( کشور این

هاي نواز و سـلمان فـراهم اسـت و دالیلـی      ایجاد یک اتحاد راهبردي بین دولت
 و داشـتن  هـا و اعتقـادات   فرهنگـی، ارزش  ـ  نیاز متقابل، بسترهاي تـاریخی مانند 

د. بـه  شـو  محسوب مـی  دو کشورمیان تان از علل موجبه اتحاد قدرت اتمی پاکس

                                                                                                                                         
 کـه اسـت  اسالم(ص)  پیامبر ، استناد به این حدیثمریکاییا افسران از استفاده نکردن عربستان. دلیل 1

. است نیروهاي سلفی و القاعده شعار این. بکشید را آنها شدند، نازل العرب جزیره در کفار دیدید اگر
  .کند وحی سرزمین وارد آشکار طور به را مریکاا امینظ نیروهاي تواند نمی عربستان بنابراین
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اتحادهاي حفظ وضـع  «این دو کشور، ترکیبی هدفمند از میان رسد اتحاد  نظر می
براي منطقه خلیج فارس و شـمال افریقـا (بحـرین، یمـن، مصـر و...) و      » موجود
  (در سوریه، عراق، لبنان و...) است. ر وضع موجودیهاي تغی اتحاد

  
  »اتحاد راهبردي«از ـ سلمان به سوي . نو3

اي خـود   هاي امنیتی منطقه ، عربستان در چارچوب سیاستزیربا توجه به شواهد 
 سـال  بن عبدالعزیز، پادشـاه جدیـد ایـن کشـور در      بعد از روي کار آمدن سلمان

عربستان و پاکسـتان کـه   » شراکت راهبردي«اي انجام داد تا  ، تالش گسترده2015
فراگیر منجـر  » ائتالف و اتحاد راهبردي«، به یک بود ته تکوین یافتهدر ادوار گذش

شود. ورود ملک سلمان به عرصه قدرت در عربستان بـا بـروز برخـی تحـوالت     
اي و به دنبال آن، تغییر معنادار سیاست خارجی این کشور همـراه بـود. در    منطقه

هاي  ستان، تالشتر شدن سیاست خارجی عرب تر و خشن این راستا، عالوه بر فعال
اي  اي توسط حاکمان سعودي صورت گرفت تا اهـداف و مطـامع منطقـه    گسترده

  پیگیري شود.  1هاي سیاسی و نظامی چندگانه این کشور از طریق ائتالف
تعداد، محتوا و سطح دیدارهاي سیاسی و نظامی صورت گرفته بـین مقامـات   

سیاسی الزم بـراي راهبـردي   اراده که دهد  رتبه پاکستان و عربستان نشان می عالی
هاي محکمـی نیـز در    هاي سلمان و نواز شکل گرفته و گام کردن مناسبات دولت

نـواز   ،)1392(اواسـط دي   2014در اوایـل ژانویـه    .برداشته شده استمسیر این 
 در همان سال، راحیل .حضور یافت عربستان در رسمی غیر طی یک سفر شریف
 دیـداري  بـراي  خود خارجی سفر نخستین در نیز پاکستان ارتش فرمانده ،شریف

 پادشـاه  با دفاعیـ  نظامی هاي همکاري گسترش براي و رفت عربستان به روزه سه
 الفیصـل،  سـعود  ،2014در اوایـل فوریـه    .کرد مالقاتعربستان ارتش  فرمانده و

                                                                                                                                         
ترکیـه، عربسـتان و   «، »عربستان، امارات و مصر«هاي مثلثی از جمله  هاي مختلف از ائتالف . در رسانه1

  و... یاد شده است.» عربستان، امارات و پاکستان«و » پاکستان
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 یـک  سأدر ر دفـاع  وزیـر  معـاون  ،سـلمان  بن  سلمان خارجه وقت و امور وزیر
 و عزیـز  سـرتاج  ،خود همتایان با و کردند سفر آباد اسالم بهنفره  17 نظامی هیئت

 بـن  دو هفتـه بعـد نیـز سـلمان     .داشـتند  مفصـلی  وگوهـاي  گفت عاصف خواجه
در رأس خـود  عربستان بود در سفر سـه روزه   ولیعهد ،که در آن مقطع عبدالعزیز

 نـواز  ،پاکستان جمهور رئیس حسین ممنون با تی وارد پاکستان شد و در دیدارئهی
 ژنرال و ارتش مشترك ستاد کمیته رئیس محمود راشد ژنرال وزیر، نخست شریف
 میـان  همکـاري  گسـترش  چگونگی درباره پاکستان ارتش فرمانده شریف راحیل
 پیمـان  عقـد  و دفـاعی  و نظـامی  يهـا  همکـاري  همچنـین  و آبـاد  اسالم و ریاض

در ایـن   .پرداخـت نظر  تبادل و بحثبه  مفصل طور به طرف دو میان استراتژیک
نامـه شـراکت    تجدیـد امضـاي توافـق   «به درخواست عربستان،  که سفر اعالم شد

ــان  »راهبــردي ــرد   مــیدو کشــور صــورت می براســاس آن، پاکســتان همــه و گی
 هرگونـه  برابـر  در عربستان از محافظت براي ها و قدرت نظامی خود را توانمندي

نامه شراکت راهبـردي   توافق .دهد می هئارا کشور این علیه احتمالی تهدید و خطر
امضـا و در  میالدي در اوایل دهه هشتاد  ،الحق در دوره ژنرال ضیاءدو کشور میان 

آن و توسـعه   احیـاي خواهـان  بار دیگر اما عربستان  ؛تمدید شدنیز دوره مشرف 
  .دو کشور استمیان  اتحاد راهبرديي ها زمینه

سل شدن یک کشور به دیپلماسی الملل، متو به طور معمول در عرصه روابط بین
فشرده در سطوح عالی در قبال یکی از شرکا و متحدین سیاسی خود، حاکی از این 
است که یک یا چندین خواسـته مشـخص از زمامـداران آن کشـور دارد؛ امـا ایـن       

ها با مالحظه، مخالفت یا اکراه آنهـا مواجـه شـده اسـت و کشـور مـذکور        خواسته
بدون تردید، تحرکات دیپلماتیک عربستان با پاکستان نیز  تمایلی به همکاري ندارد.

دربرگیرنده مطالباتی از طرف سعودي است که پاکسـتان بـراي بـرآورده کـردن آن     
خواهد به آن تن دهد. در این شـرایط،   تواند یا نمی مالحظاتی دارد و به راحتی نمی

ختلفـی پیشـنهاد   اي تکـرار و امتیـازات م   دیدارهاي دیپلماتیک عربسـتان تـا انـدازه   



ان
سلم

 ـ 
واز
ه ن
دور

در 
ي 
رد
اهب
ي ر
کار
هم

ع 
وان
و م

ق 
الی
؛ ع
ان
ست
عرب

 ـ 
ان
ست
پاک

  
 

   

 91  

 

 

  ها با این کشور همراه شوند. شود تا در نهایت، پاکستانی می
 سـلمان  ویـژه  دعوت به پاکستان وزیر نخست شریف، ، نواز2015در اوایل مارس 

به این کشور سفر کرد و مورد اسـتقبال معنـادار    عربستان جدید پادشاه عبدالعزیز، بن
سـعودي در   دولـت  کابینـه  ه مقامـات همـ  و پادشـاه  پادشاه قرار گرفت. در این سفر،

در حالی که پادشاه سعودي تنها براي اسـتقبال   فرودگاه از نواز شریف استقبال کردند؛
سابقه ایـن دیـدار    بیاي از اهمیت  رود و این نشانه برجسته به فرودگاه می میهماناناز 

 علــت بــه شــریف نــواز از عبــدالعزیزبــن   ســلمان ویــژه اســت. در واقــع، اســتقبال
 در شـریف  نواز .دارند پاکستان از سعود  حاکمان آل که است اي  هاي ویژه رخواستد

 پادشـاهی  دوران در« کـرد. بـه گفتـه وي،    عبارات صریح و مهمی را عنوان سفر، این
 کشـور  دو و رسـد  مـی  خـود  اوج بـه  ریاض و آباد اسالم روابط العزیز، عبد بن سلمان

). در 1393(خبرگـزاري فـارس،   » کـرد  دخواهن تجربه را زیادي مشترك هاي موفقیت
 ولیعهد جانشین سلمان، ، نواز شریف پس از نشست با محمد بن2015اواسط ژانویه 

 کنـار  در پاکسـتان  ملـت «: کـرد  عربستان در سفر خود به پاکستان تأکیـد  دفاع وزیر و
 تهدیـد  را کشـور  ایـن  ارضی تمامیت و حاکمیت که تهدیدي هر علیه عربستان ملت
  ).  1394(سایت دیپلماسی ایرانی، » ایستاد اره خواهدهمو کند،

عربستان و پاکستان با میان » اتحاد راهبردي«با این اوصاف، شکل دادن به یک 
کنـد. ابعـاد و    اي پیدا مـی  هاي جدید، ارزش و اهمیت فزاینده مختصات و ویژگی

سـطح   و دراست آثار چنین اتحادي در شرایط کنونی، فراتر از مناسبات دوجانبه 
در آن  .عربسـتان قـرار دهـد     در جبهـه تواند پاکستان را  میالمللی  اي و بین منطقه

هـاي   حالت، ممکن است بخشی از ظرفیت انسانی و نظـامی پاکسـتان در بحـران   
عناصـر تأسیسـی و اولیـه     و سوریه، یمن، عراق و... به نفع عربستان درگیر شـود 

پاکستان، در زمره کشورهاي بـزرگ  عربستان و  .چنین اتحادي تقریباً فراهم است
و عضو سازمان کنفرانس هر دهمچنین هستند.  سنت  اسالمی و از ارکان جهان اهل

ند. داشتسازي از یکدیگر  هاي سرنوشت حمایت ،و در برخی مقاطع اسالمی بودند



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هفدهم،

 
شماره

 2
، پیاپی 

66
، تابستان 

1395
  

 

 

 92  

 

 

و دیگر شرایط الزم براي عملیاتی شدن چنین الگویی در روابط دوجانبه، در   عقبه
، 1947 سال پس از استقالل پاکستان در .یخی و چند الیه ریشه داردیک بستر تار

عربستان از اولین کشورهاي اسالمی بود که این کشور را به رسـمیت شـناخت و   
ایـن  پاکستان و هند نیز با تجزیـه پاکسـتان مخالفـت کـرد.      ،1971 سال در جنگ

نقـش   در معـادالت و سـاختار سیاسـی پاکسـتان    بارهـا  در مقاطع مختلف کشور 
سیاسـتمداران   از امـروز برخـی   ؛ تا جـایی کـه  میانجی و منجی را ایفا کرده است

هـاي عربسـتان    زندگی خـود را مـدیون وسـاطت    ،پاکستانی از جمله نواز شریف
اي بـا تحـریم    که پاکستان به علت آزمایشات هسـته  1990هستند. در اواخر دهه 

دوستی عمیق خـود را   مواجه شد، عربستان به یاري این کشور شتافت و يشدید
 از 1998 ســال در کـه  بــود هـایی  کشـور  معــدود از بـه اثبـات رســاند. عربسـتان   

افغان نیز  طالبان از حمایت در کرد و بعدها حمایت پاکستان اي هسته هاي آزمایش
حاکمان و مردم پاکستان همواره  ،قرار گرفت. در چنین فضاییاین کشور در کنار 

به این صورت پیش و دانستند  میهاي عربستان  تخود را مدیون و مرهون مساعد
دو میان گیري اتحاد راهبردي  از هر چیزي بسترهاي روانی، عاطفی و عالیق شکل

  کشور فراهم بوده است.
  
  هاي نواز ـ سلمان . عالیق و منافع مشترك دولت4

هاي راهبردي موجود در روابط عربسـتان و پاکسـتان کـه فـارغ از      عالوه بر بنیان
کننـد، برخـی    هاي حاکم به عنوان عناصر ثابت مناسبات دوجانبه عمل مـی  دولت

میـان  هـاي مختلـف    نیز به طـور خـاص در حـوزه    همسو قیمنافع مشترك و عال
اسـت  کنـون توانسـته    هاي نواز شریف و ملک سلمان وجـود دارد کـه تـا    دولت

   ریزي کند. برخی از آنها عبارتند از: زیربناي یک اتحاد راهبردي را پی
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  امنیتی متحدـ  اندازي و رهبري بلوك سیاسی . تالش عربستان براي راه1/4
ایـدئولوژیک و تخاصـم سیاسـی و امنیتـی      ـ  در وضعیتی کـه تعارضـات هـویتی   

  آل یران در جهان اسالم فعال شده است، حاکمـان جمهوري اسالمی اعربستان با 
حور مقاومت هستند. در پی تشکیل یک بلوك نظامی و امنیتی متحد علیه م سعود

ساز عربی از جمله مصر، سوریه، عراق و... بـا   که کشورهاي تاریخ حاضر در حال
نمـایی و نمـایش    کنند، شرایط براي قدرت بحران و ناآرامی دست و پنجه نرم می

ترین عقبه تاریخی و فرهنگی را در دنیاي عـرب   گرایی آل سعود که ضعیف عربی
عربسـتان بـراي   از ایـن رو،  مهیا شده است. امل به صورت کو جهان اسالم دارد، 

خلق یک سازه هویتی و معنایی جدید براي خود به عنوان بـازیگري هژمـون کـه    
است، درصـدد  ساز  ی و نظامی و یک نیروي امنیتهاي متعدد سیاس محور ائتالف

اي غیر عرب یعنی ترکیـه و پاکسـتان بـراي کسـب      گیري از دو قدرت منطقه بهره
 در رقابـت بـا محـور مقاومـت و     ویـژه  بـه  و کشـورهاي اسـالمی   رهبري اعراب

یی با رژیم صهیونیستی است. توان و امکانـات نظـامی و امنیتـی پاکسـتان     همسو
دهد.  ي الزم براي این هدف را در اختیار عربستان قرار میهابخش زیادي از نیرو

خـود   موقعیتارتقاي ضمن  ،دولت نواز شریف نیز از طریق همراهی با عربستان
در جهان عرب و دنیاي اسالم از مزایاي اقتصادي، مـالی و مـادي ایـن همراهـی     

  شود.  مند می بسیار بهره
  
  القرایی عربستان در جهان اسالم . تبلیغ و تثبیت ام2/4

 ایـن  دینـی  مرکزیـت  داعیه با اغلب در پاکستان عربستان خارجی سیاست اهداف
 القـراي  ام داعیـه . آمیزد درمی سنت هلا دنیاي ویژه به اسالم جهان به نسبت کشور
 خارجی سیاست در ثیرگذارأت عاملی سعودي عربستان سوي بودن از اسالم جهان

یکی از اهداف بنابراین، . شود می محسوب اسالمی کشورهاي به نسبت کشور این
در  دیگر دینی مرکزیت نوع هر با مخالفت پاکستان، با عربستان دیپلماتیک روابط
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کشـور  از چـین،  پس مردم و دولت پاکستان لحاظ تاریخی، از است. جهان اسالم 
بـیش   ،ریشه این دلبستگی کهکنند  ست خود تلقی میترین دو عربستان را صمیمی

وجود مکـه مکرمـه، مدینـه منـوره، قبـور      علل مذهبی یعنی از منافع اقتصادي به 
ز اپـس  از سـوي دیگـر،   معصومین(ع) و شهداي صدر اسالم گره خورده اسـت.  

هـاي مـذهبی پاکسـتان کـه یکـی از       روي کار آمدن نواز شریف، احزاب و گـروه 
ذ و مجاري اعمال نظر عربستان و تبعیت از این کشور بـه عنـوان   فپایدارترین منا

در ایـن  شوند، دوباره نفوذ و قدرت مانور خـود را   القراي اسالمی محسوب می ام
هـاي دولـت نـواز     به سیاسـت  ندهست مختلف قادرهاي  با راهو   نداحیا کردکشور 

لیگ شاخه نواز شریف نیز که تا حـدودي داراي   شریف شکل دهند. حزب مسلم
تر  گرایش دینی است، با احزاب مذهبی و نزدیک به ایدئولوژي عربستان هماهنگ

تواند به  است و در مواقعی که مالحظات سیاسی رهبران این حزب اقتضا کند، می
  .سمت عربستان گرایش نشان دهد

  
  خاندانی نواز شریف با آل سعود ـ . پیوندهاي فردي3/4

زیر سابق پاکسـتان زنـدگی خـود را    و نخست ،شریف نواز کهبر کسی پوشیده نیست 
در پـی کودتـاي ژنـرال     ،2000 دسـامبر  10 وي در .اسـت  سـعودي  عربستان مدیون
 ،رشبه همراه خـانواده و بـراد   در حالی که با خطر مجازات مرگ مواجه بود، مشرف

هـا در   نواز شریف سـال  .شد تبعید عربستانسال به شهر جده ده شهباز شریف براي 
گـذاري در   عربستان بود و این کشور مبلغ زیـادي بـراي مسـاعدت مـالی و سـرمایه     

فـارغ از   اختیـارش قـرار داد. براسـاس شـواهد و     مجتمع تولیـد فـوالد عربسـتان در   
و مـرادي در روش و مـنش سیاسـی و    مرید   تعامالت رسمی دیپلماتیک، نوعی رابطه

که اکنون نیز ادامـه   ز شریف و حاکمان سعودي وجود داشتاعتقادي میان خاندان نوا
 در رابطه با پیوندهاي دو خاندان شریف و سعودي مشهور اسـت کـه   دارد. همچنین،

بـه یکـی از اعضـاي     نوادگـان ملـک فهـد    از یکـی  با دخترش ازدواج با نواز شریف
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  .)Jonah Blank, 2015( سعودي تبدیل شده است خانواده سلطنتی
  
  بحران سوریه هاي دو کشور در برابر ت نسبی سیاست. قراب4/4

 مقامـات  بـا  وي  سـلمان بـه پاکسـتان و رایزنـی      سفر ملکو در  2014در فوریه 
 خواهـان  سـوریه، برابـر   در ریـاض  موضع با ییهمسو ضمن آباد اسالم پاکستانی،

 ،ملک سلمان با شریف دیدار نواز در موضوع این .شد داس بشار دولت رفتن کنار
 مشـترکی  بیانیه در ،دیدار این از پس طرف دو و شد عربستان اعالموقت  ولیعهد

 موضع آباد اسالم این، از پیش. شدند سوریه در انتقالی دولت یک تشکیل خواهان
 وآمـدهاي  رفـت سـرانجام   امـا  ؛بود کرده اتخاذ سوریه مسئلهبرابر  در را طرفی بی

 .شد باره این در ریاض با آباد اسالم همسویی موجب پاکستان به سعودي مقامات
اي پاکسـتان و ناکـامی    به دلیل برخی مالحظـات منطقـه   ي بعد، این مواضع،چند

هاي سوري در ساقط کردن دولـت سـوریه توسـط مقامـات پاکسـتانی       تروریست
تسـلیحات، اعـزام   از برخی اما همچنان گاهی اخباري مبنی بر ارسال  ؛تعدیل شد

جنگجو و حتی آموزش مخالفین مسلح سوري توسط نهادهـاي امنیتـی پاکسـتان    
  شود. منتشر می

  
  افغانستان . همسویی در برابر5/4

همـواره در کنـار    1980سـال   از زمان جهاد افغانستان علیه شـوروي در عربستان 
جنوب آسـیا قـرار   هاي به اصطالح جهادگرایانه ارتش پاکستان در منطقه  سیاست

داشت. این هماهنگی و همسویی در زمان حاکمیت طالبان در افغانسـتان بـه اوج   
هاي فرهنگی و  امروز نیز عربستان عالوه بر تشدید و تعمیق فعالیت و خود رسید

هـاي   زیرساختی خود در افغانسـتان، بـا اعتمـاد بـه ارتـش پاکسـتان، از سیاسـت       
دولت نواز شریف بـه سـبب   همچنین کند.  یافغانستانی این نهاد نظامی حمایت م

گرا با رویکـرد مـذهبی عربسـتان در     هاي مذهبی و افراط پیوندهاي سنتی با کانون
  کند.  گرا همراهی می هاي افراط افغانستان و تعامل با گروه
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  اقتصادي مشترك  ـ . منافع تجاري6/4
باعـث   نواز شریف یک سیاستمدار تاجرپیشه است و روحیات تـاجر مسـلکی وي  

هایش را در برابر دریافت مـالی و اقتصـادي از عربسـتان     شود دولت او سیاست می
 پادشاه گذشته، دهه چهار تعدیل و راه را براي همکاري راهبردي هموارتر کند. طی

 پاکسـتان  بـه  ارزان نفـت  و اعتبـاري  نقدي، صورت به دالر میلیارد چندین سعودي
 از دالري میلیـون  5/1 کمـک  ، یک2014است. همچنین اواسط مارس  کرده کمک
 »پاکسـتان  مردم براي هدیه«صورت گرفت که  نواز شریف به دولت عربستان سوي

 دولتـی  بانـک  اعـالم  طبـق  ).1392افغانستان،  رسانی اطالع شبکه نامیده شد (سایت
 تـا  جوالي عربستان از مقیم نیروي کار پاکستانی میلیون 5/1در این مدت  پاکستان،
وارد پاکستان کردند که این عدد در سال  ارز دالر میلیارد 2/2، حدود 2013دسامبر 

    ).1392دالر بوده است (خبرگزاري فارس،  میلیارد 96/1حدود  2012
  
  سعود  آل امنیتی دولت نواز شریف ازـ  هاي نظامی . حمایت7/4

عربسـتان و پاکسـتان در سـطح    روابط امنیتـی و نظـامی کنـونی    براساس شواهد، 
ــرار دارد یمطلــوب ــه) . ق عربســتان از  ،در ســامانه امنیتــی غــرب آســیا (خاورمیان

بسـیاري از   دارد و یک ساختار نظامی و امنیتی وابستهبیشتر کشورهایی است که 
رسمی و پنهان  به طور غیرهم پاکستان این کشور و هاي امنیتی دوجانبه  همکاري
اً دیدار مقامات پاکسـتان از  در دولت قبلی پاکستان، غالباز این رو، شود.  انجام می

 ،شریف در دوره نوازاین روند اما  ؛گرفت عربستان و در سطوح پایین صورت می
ند. بـا  فتشـتا  معکوس شد و مقامات بلندپایه سعودي به دیدار دولتمردان پاکستان 

امنیتی و سیاسی عربسـتان و پاکسـتان     وضعیت، همکاري دوجانبههمین توجه به 
اي  و به طور قابل مالحظـه کند  پیدا میدر سطوح عالی ادامه  در دوره نواز شریف

یابد. در دوره نـواز شـریف،    می تسري» هاي کالن ترین اقدامات تا طرح ییجز«از 
 در را خـود  نظـامی  هزار 30 عالوه بر این که عربستان از ارتش پاکستان خواست



ان
سلم

 ـ 
واز
ه ن
دور

در 
ي 
رد
اهب
ي ر
کار
هم

ع 
وان
و م

ق 
الی
؛ ع
ان
ست
عرب

 ـ 
ان
ست
پاک

  
 

   

 97  

 

 

 اجـراي  و در زمینه خرید تجهیـزات و ادوات نظـامی   کند، مستقر عربستان خاك
  صورت گرفته است. هایی نیز توافق دفاعی تولیدات مشترك هاي پروژه

  
  اي و موشکی پاکستان گیري عربستان از سالح هسته . بهره8/4

 تسـلیحات  بـا  مواجهـه  در سـعودي  عربسـتان  اسـتراتژي  به طور معمـول، در مـورد  
 امی قدرتمنـد و ح متحد یک داشتن اي، هسته توان به دستیابی اي، از سه راهبرد هسته
در  .بحث شده است اي هسته سالح از عاري خاورمیانه تحقق براي تالش و اي هسته

اي یعنی پاکستان تمرکز  این میان، عربستان بر راهبرد به دست آوردن یک متحد هسته
اي، همواره  هاي منطقه ) و به دالیل راهبردي و برخی رقابتWeinbaum, 2015( کرده

  1هاي بالستیک این کشور بوده است. پاکستان و موشک اي به دنبال سالح هسته
 تسـلیحات  آوردن فـراهم  امکـان  خود،  گسترده اقتصادي نفوذ با سعودي عربستان

 دیپلماتیـک  و سیاسی هاي محدودیت میان، باید این و در 2دارد را پاکستان از اي هسته
 60 سـعودي  شـود عربسـتان   گفته مـی . تگرف نظر در المللی را بین از جمله مخالفت

 بتوانـد  نیـاز  صورت برعهده گرفته است تا در را پاکستان اي هسته برنامه هزینه درصد
  ).Coughlin, 2015کند ( از این کشور دریافت اي هسته هاي کالهک کوتاهی مدت در

پاکسـتان فنـاوري   کـه   اعـالم کردنـد   3هـا  برخی از رسانه ،1385در اواخر سال 

                                                                                                                                         
در  غربـی  کشـورهاي  از برخـی  و مریکـا ا اطـالع  با عربستانی مهندس صدها از بیش، 1394 سال . از1

 تعدادي خرید نامه همچنین توافق .هستند آموزش حال در پاکستان کاهوتا تحقیقاتی ـ اي هسته نیروگاه
 امضـا  آبـاد  اسالم به عربستان ولیعهد وقت سلمان،  ملک 2014فوریه  سفر جریان در اي هسته کالهک

. کـرد  همراهیبا آن  و نظارت ها کالهک این انتقال بربه صورت شخصی  پاکستان ارتش رئیس و شد
 پـس  .داشت حضور رزمایش عربستان ویژه جایگاه درها  این کالهک نمایش جریان در وي همچنین

 دادنـد  قرار فشار تحت را پاکستان و عربستان کردند، پیدا اطالع معامله این از سیا و موساد این که از
 ایـن  از هرگـز  که داد تضمین مریکاا و اسرائیل به تانعربس اما ؛کنند نظر صرف يا معامله چنین از که

 از تیمـی  شـد  همچنـین مقـرر  . کـرد  نخواهـد  اسـتفاده  مریکـا ا متحدان دیگر یا اسرائیل علیه ها سالح
 سـري  جلسـه  (جزئیـات  باشـند  داشـته  دائـم  نظارت ها سالح این برپیوسته  مریکاا نظامی مستشاران

  ).1393اردیبهشت  27خبرگزاري فارس،  سیا، و موساد اطالع با عربستان اي هسته
، 93بهمن  26، »است پاکستان با اتمی همکاري احیاي دنبال به ملک سلمان«سایت دیپلماسی ایرانی،  .2

 http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1944322  دسترسی در:قابل 
 هندوستان« روزنامه نقل از بهاین خبر را هاي اینترنتی ایرانی  سایتاز ، برخی 28/11/1385. در تاریخ 3

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/
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پرویـز  در آن زمـان گفتـه شـد     دهـد.  دي قرار مـی اي در اختیار عربستان سعو هسته
ي نامه سرّ جمهور پاکستان در جریان دیدار از عربستان، هفت موافقت یسئر ،مشرف
اي  والن این کشور امضا کرد که متضمن تجهیز عربسـتان بـه فنـاوري هسـته    ئبا مس

توافـق  ایـن  . بـود اي  پاکستان در صورت بروز هر گونه وضعیت اضـطراري هسـته  
    1.گرفت بر می را نیز در آباد ها توسط اسالم تجهیز ریاض به برخی موشکموضوع 

  
  . ارتقاي موقعیت و اعتبار پاکستان در جهان اسالم9/4

 در سایه راهبردي کردن روابط با عربستان، عالوه است امیدوار نواز شریف دولت
 را خـود  راعتبا نقد و انرژي فسیلی ارزان یا رایگان از عربستان، وجوه دریافت بر
 لزومـاً  نـه  و ـ  مسـلمان  هویـت  یـک  با پاکستان. دهد نیز افزایش اسالم جهان در

سال  تا 1977 سال ازآن  سازي اسالمی دوره ترین مهم و شد گذاري پایه ـ  اسالمی
 روابـط  شـکوفایی  بـا  که دورانی بود؛ ضیاءالحق ژنرال تصدي دوران در و 1988
بـه خـوبی    نواز شریف امروز دولت. دش مقارن سعودي عربستان و پاکستانمیان 

بـه  مذهبی پاکستان در جهان اسالم  ـ آگاه است که ارتقاي نقش و جایگاه سیاسی
  .)Blank, 2015( نیازمند است حمایت و تأیید رهبران عربستان نیز

  
  سلمان ـ هاي فراروي نواز . موانع و محدودیت5

اي را بـراي   امالً آمـاده هاي نواز و سلمان، بسـتر کـ   اهداف و منافع مشترك دولت
تحقق اتحاد و ائتالف راهبردي پاکستان و عربستان در مقطع کنونی فـراهم کـرده   

زیر اما این اتحاد در برخورد با برخی واقعیات و مالحظات با موانع جدي  ؛است
  :مواجه شده است

                                                                                                                                        
  .منعکس کردند چاپ هند »تایمز

 هـاي  موشـک  بـار  نخسـتین  بـراي  نظامی، رژه یک جریان در ها سعودي ،1393. در اواخر اردیبهشت 1
 در حاضـر  خـارجی  مقامات ترین مهم از. گذاشتند نمایش به کیلومتر هزار سه ردب باخود را  بالستیک

  .کرد اشاره پاکستان ارتش دستا رئیس به توان می رژه، این
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  . مالحظات ملی ارتش پاکستان 1/5
امل و سریع اتحـاد راهبـردي   گیري ک که شکل ییکی از موانع اصلی و بسیار مهم

ویژه در موضـوع یمـن و تشـکیل     هسلمان بـ در دوره نوازرا عربستان و پاکستان 
اگرچـه  پاکستان اسـت.  » ارتش«ایرانی با تأخیر و نقصان مواجه کرده،  بلوك ضد
یکی از ارکان شـراکت راهبـردي    ،هاي نظامی و امنیتی در چند دهه اخیر همکاري
ه، رویکرد ارتش پاکستان در این زمینه مطلـق نیسـت و در   عربستان بود ـ پاکستان
حتی نـوع روابـط ارتـش بـا      ؛مقاطع از برخی مالحظات تبعیت کرده استبیشتر 

دولت نواز شریف به عنوان یک موضوع داخلی پاکستان نیز بر ماهیـت مناسـبات   
در روابـط ارتـش و   تأثیرگذار است. تنش به صورت کامل این کشور با عربستان 

بـه نظـر    و سـازد  نواز، مناسبات ارتش پاکستان با عربستان را نیز مختل میت دول
رسد این نهاد بسیار قدرتمند در پاکستان، از نوعی رویکرد محتاطانه نسبت بـه   می

  . باشد اي عربستان برخوردار برخی رفتارهاي منطقه
  
  اي . فقدان درك مشترك عربستان ـ پاکستان از تهدیدات منطقه2/5

ن حاکمان عربستان و پاکستان، درك مشـابه و مشـترکی از برخـی تهدیـدهاي     در میا
اي وجود ندارد. حاکمان عربستان، حمله بـه یمـن و جنـگ داخلـی سـوریه را       منطقه

کننـد؛ امـا ایـن موضـوعات      تهدیدي فوري علیه منافع کشورهاي اسالمی تعریف می
پاکسـتان در  دون تردیـد،  براي پاکستان از فوریت و اهمیت باالیی برخوردار نیست. ب

که انتقـال رقابـت کشـورهاي دیگـر بـه       استحوزه داخلی خود مراقب این موضوع 
 نشـود  کشـورش شـکنندگی وضـعیت داخلـی     ، موجـب افـزایش  اش محیط داخلـی 

  ).1393(بهرامی، 
  
  . حضور جمعیت قدرتمند شیعه در پاکستان3/5

 معـادالت  در کـه د دهن را تشکیل می پاکستاندرصد از جمعیت  20شیعیان حدود 
 اگـر «. دنشـو  گرفتـه نمـی   حزب و دولتی در این کشور نادیده هیچ ملی و داخلی
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 انتخاب را یکی عربستان و ایران میان باشد مجبور پاکستان که بیاید پیش شرایطی
 امـا  ؛کنـد  مـی  انتخـاب  را عربسـتان  ایدئولوژیک، لحاظاز  و طبیعی شکل به کند،

 نگـاه کنـد کـه    مـی  مجبور را پاکستان ر، رهبرانکشو این در شیعیان زیاد جمعیت
  1.»اتخاذ کنند موضوع این به نسبت تري بینانه واقع

  
  اي (حمله عربستان به یمن) هاي نظامی ـ منطقه . ناهمسانی منافع طرفین در ائتالف4/5

هاي سلمان  هاي راهبردي شدن همکاري دولت ترین محرك بحران یمن یکی از مهم
نظـامی   ـ  د و عربستان نیز براي تشکیل و تثبیت بلوك سیاسیش و نواز محسوب می

ضد محور مقاومت، به شدت به ورود پاکستان به جنگ یمن دل بسته بـود؛ امـا در   
نهایت، نتیجه به سمتی جز مسئله مورد انتظار عربستان پـیش رفـت. پـس از ابـراز     

 حـزب  ثناياسـت  به به همراهی با عربستان در جنگ یمن، شریف دولت نواز تمایل
هـاي تکفیـري ماننـد سـپاه صـحابه، لشـکر        گروه حاکم (حزب مسلم لیگ نواز) و

عـوامی   حـزب  مـردم،  حـزب  جملـه  از هـاي سیاسـی   جهنگوي و...، بیشتر جریان
 تحـت  را دولـت  شـدت  بـه  عمـومی  و افکار خان، احزاب اسالمی تحریک عمران

 عمومی افکار .نیست نپاکستا جنگ که شود اي جبهه وارد نباید که دادند قرار فشار
. بپردازنـد  را عربسـتان  تندروي تاوان معتقد بودند که مردم پاکستان نبایدها  رسانه و

 ارجـاع  پارلمـان  بـه  را موضـوع  نداشت که این جز اي چاره شریف نواز از این رو،
 نیـرو  اعزام نواز شریف براي و تمایل دولت آمادگی رغم اعالم به نیز مجلس دهد و

 اعزام نیـرو و اقـدام   در نکردن پاکستان دخالت به 2015 آوریل 10 در 2عربستان، به

                                                                                                                                         
 هـاي  کمـک  بـه  اي امیدوارانه نگاه سلمان ملک یمن، به عربستان نظامی حمله اوایل شود در . گفته می1

 و تسـنن  اهـل  از کـامالً  کـه  بود کرده نظامی واحد یک تقاضاي پاکستان از عربستان. داشت پاکستان
 در تفکیکـی  چنین معموالً آنها زیرا ؛گرفت رقرا انتقاد مورد پاکستان در موضوع این. باشد شیعهبدون 

  .ندارند اداري و نظامی لئمسا
 در یمـن  علیـه  نظامی عملیات آغاز از پیش هفته یک عربستان دفاع وزیر ،سعود آل سلمان بن . محمد2

 مقابـل  در را پاکستان به مالی هاي کمک پیشنهاد ریاض در پاکستان وزیر نخست ،شریف نواز با دیدار
 52 مبلغ واریز دستور سلمان بن منابع،برخی  گفته به. کرد مطرح یمن به حمله در کشور ینا مشارکت
ــال 500هــزار و  ــزار  15( ســعودي ری ــهرا ) دالره  بانــک اصــلی شــعبه در نوازشــریف حســاب ب

بـراي   عربسـتان  بـه  پاکسـتان  ارتـش  برگزیده افسران اعزام خواستار و ردک صادر جده گذاري سرمایه
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 درمـانی،  مستشـاري،  يهـا  کمـک  داد. با این حـال، پاکسـتان   رأي یمن علیه نظامی
در آن زمـان   هـا، پاکسـتان   براساس شـنیده . است نکرده رد را لجستیکی و بهداشتی

 .بـود  خواهد عربستان ارکن در شوند، تهدید مذهبی اماکن و عربستان اگر کرد اعالم
رغبتی ارتش در همراهی نواز شریف در حمایت از حمله عربسـتان   بدون تردید، بی

 نفـع  بـه  تمـایلی  ارتـش  به یمن در این تصمیم پارلمان بسیار مؤثر بـود؛ زیـرا اگـر   
 تصـمیم  .شـد  مـی  بحـران  وارد و کرد نمی توجهی اخیر نامه قطع به داشت، عربستان

 حـامی  از کامل رویگردانی نشانه این که بدون پاکستان مانپارل سوي از شده صادر
است  تحول حال در آباد اسالم استراتژیک انداز چشم دهد که نشان می باشد، قدیمی

)nationalinterest, 2015.(  
  
  گرایی و تکفیر در جنوب آسیا . تضاد منافع عربستان و پاکستان در تقویت افراط5/5

توانـد منبـع عظـیم تـأمین نیـروي       ان و افغانستان میگرایی در پاکست تقویت افراط
 ،... براي عربستان باشـد و از ایـن طریـق    ها در سوریه، عراق و انسانی تروریست

امـا ایـن    ؛اي جریان مقاومت سازماندهی شود تري علیه منافع منطقه جنگ گسترده
در امر در بلندمدت با منافع ملی پاکستان در تضاد است و موجب تعمیـق بحـران   

  شود. این کشورها می
  
 ایرانمهوري اسالمی . تبعات اتحاد راهبردي نواز ـ سلمان بر امنیت ملی ج6

نقـش کمتـر و   کنـد   مـی به سبب مالحظات راهبردي تالش ارتش کشور پاکستان 
اما تثبیت  ؛ایرانی عربستان در منطقه برعهده گیرد هاي ضد در طرحرا تري  پوشیده

نواز و ملک سلمان یا جانشینانش در سطوح عـالی،  هاي  تعامالت راهبردي دولت

                                                                                                                                        
 از پاکسـتان  حمایـت  پـاس  به عربستان همچنین .شد سعودي عملیات هاي اتاق ندهانفرما با مشورت

 نـواز  بـه  ریـاض  اطراف در مربع متر هزار چهار مساحت به قصر یک منطقه، در عربستان کار دستور
 حملـه  در کشـورش  رسمی مشارکت مقابل در شریف نواز که شود می گفته همچنین. بخشید شریف
 ،سلمان ملک با تلفنی تماس در و کرد دریافت دالري میلیون 700 مالی هاي کمک بسته یمن به زمینی
  .شد خواهد برخوردار کشور این ارتش جانبه همه کمک از ریاض که داد وعده وي به عربستان پادشاه
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مهـوري اسـالمی   اي بر شرایط امنیتی و سیاسـی ج  پیامدهاي خواسته و ناخواسته
  است:زیر ایران در منطقه بر جاي خواهد گذاشت که برخی از آنها به شرح 

  
  اي . تغییر توازن قواي منطقه1/6

همواره از توان موشـکی و   هاي ایدئولوژیک با شیعه، عربستان عالوه بر خصومت
ایـران حتـی بـا    ؛ از این رو همـواره بـر مهـار    اي شدن ایران در هراس بوده هسته

از تبـدیل شـدن   ایـن کشـور   نزدیک شدن به رژیم صهیونیستی تأکید کرده است. 
له بـه  ئاین مسـ کند  و تصور می اي به شدت نگران است قدرت هستهیک ایران به 

پاکسـتان تنهـا کشـور اسـالمی داراي سـالح       مد.انجا میدر منطقه  شکاهش نفوذ
که عربستان چشم طمع به همکاري با آن براي رقابـت   شود اي محسوب می  هسته

تـرین حـامی    عربستان به عنوان مهـم اگر  ایران دوخته است.جمهوري اسالمی با 
تروریسم تکفیري از طریق پاکستان به سالح اتمی یا هر نوع تسـلیحات متعـارف   

اي دست یابد، توازن قوا در خاورمیانـه بـه    در منازعات منطقهاستفاده براي دیگر 
  ایران و متحدانش تغییر خواهد کرد. جمهوري اسالمی نفع آن کشور و علیه

  
  داعشو پاکستان  ،. ایجاد محور عربستان2/6

در افغانستان باید گفت جمهوري اسالمی ایران از  1990با استناد به تحوالت دهه 
طالبان در حوزه شرقی خود ضربه خـورده   پاکستان و لث عربستان،گیري مث شکل

در خروج نیروهاي خارجی قدرت ناشی از  خأل نسبت بهعربستان سعودي است. 
به شدت نگران است که مبادا بعد از کاهش حضـور   2017سال  بعد ازافغانستان 

را پـر کنـد.   امریکا، اتفاقات عراق در افغانستان نیز رخ دهد و ایران جاي امریکـا  
 با ایران اي متضاد جبههکوشد بار دیگر با محوریت پاکستان،  می سعود  بنابراین آل

براي رسیدن به این هـدف بـه   و در منطقه ایجاد کند متشکل از پاکستان و داعش 
خـود   متحدانآن را به نقطه ثقل است تا پیمان سنتی خود رفته  سراغ پاکستان، هم
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  در منطقه تبدیل کند.
  
  براي جنگ با متحدان ج.ا.ایران» تروریسم تکفیري«تقویت  .3/6

اخباري مبنی بر  ،وزیر خارجه عربستان به پاکستان ،الفیصل سفر سعودزمان با  هم
حـاکی از  منتشـر شـد کـه     هـا در پاکسـتان   مـرزي سـعودي   آموزش ارتش بـرون 

پاکسـتان بـا    بـر ایـن اسـاس،   آبـاد اسـت.    سـعودي در اسـالم   »دیپلماسی پنهـان «
 همـراه  اسـالم کـه   ارتـش خواست عربستان براي آموزش هزاران نیروي گروه در

 شـد  قرار و کرد موافقت جنگد، می اسد دولت با سوریه در مسلح هاي گروه دیگر
 ،پاکسـتان  خـدمت  ایـن برابـر   در عربسـتان . کند تسلیحاتی حمایت نیروها این از

  .کرد تزریق خواهداین کشور قتصادي ا يها بخش به دالر میلیاردها
 سـعود   تـالش آل ها در سوریه و عراق باعـث   هاي میدانی تروریست شکست
در میـدان جنـگ   از طریق نیروهـا و تسـلیحات جدیـد    معادله نظامی  براي تغییر

تر شدن مواضع سیاسی عربستان و پاکسـتان در   از نزدیک شده است. پس سوریه
ش، تجهیـز و  فضاي امنیتی بـراي جـذب، آمـوز   ممکن است بحران سوریه، برابر 

گرایان پاکستانی و اعزام بیش از پیش آنها بـه سـوریه گشـایش     سازماندهی افراط
در حـال رایزنـی بـا    المللی، عربسـتان   بین هاي تأکید رسانهبراساس بیشتري یابد. 

هـاي   موشـک تانـک و   هـاي ضـد   آباد است تا مخالفان سوري را به راکـت  اسالم
هـا   هـاي مـذکور، در رسـانه    زنی با گمانهزمان  هم مجهز کند.هواپیما  حرارتی ضد

تـن سـالح    70،حـدود  1392اعالم شد یک کشتی باري در تـاریخ دهـم اسـفند    
رسـد بخشـی از    پاکستانی را در بندر عقبه اردن تخلیه کرده است که به نظـر مـی  

  توافقات عربستان و پاکستان باشد. 
  

  اي پاکستان هاي منطقه . تغییر سیاست4/6
و در حـال ایجـاد آرایشـی جدیـد در منطقـه      اه جدید سعودي ، پادشسلمان  ملک
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 و... مصـر، اردن  ، پاکسـتان، ترکیـه  بلوکی از میان کشورهاي حوزه خلیج فـارس، 
تـرین   پاکستان یکی از مهـم و است  مقابله محور مقاومت وبراي افزایش فشار بر 

لیه اقدام عربستان در تشکیل ائتالف نظامی ع .شود محسوب می اعضاي این بلوك
یمن، هماهنگی و هدایت جبهه ضد سوري در منطقه و اعالم موجودیت ائـتالف  

لحـاظ   هسـتند. از  هاي بارزي در این راستا اسالمی به اصطالح ضد داعش، نمونه
ایران و پاکستان در موضوعات کالن جهان اسالم،  اشتراکات و همسویی ،تاریخی

هاي عربستان در ایجاد  اگر تالشبا این حال،  است. بیش از نقاط افتراق آنها بوده
جمهـوري   ایران و پاکستان موفـق شـود، وضـعیت منطقـه بـراي     میان  رویارویی

هاي ولیعهد عربستان با مقامات  دنبال رایزنی   بهزا خواهد شد.  ایران چالش اسالمی
این کشور تقریباً از ادامه همکاري در خط لولـه صـلح کنـار کشـیده و     پاکستانی، 

سـوریه  برابـر  همسویی خود را با موضع ریاض در  ،در برخی مواردز نیآباد  اسالم
  ه است.اعالم کرد

 عربسـتان  به کمکبراي پاکستان اراده کند، از ظرفیت باالیی اگر بدون تردید، 
 ؛برخـوردار اسـت   ایران با ، سیاسی، امنیتی و...یاي، ایدئولوژیک رقابت هسته براي
 ،در سطح راهبـردي نیسـت   دیت با ایراناین کشور با عربستان در ضهمراهی اما 

اي که عربستان بـا ایـران    داند در همان سطح و اندازه یعنی پاکستان مصلحت نمی
سـو ایـران را عقبـه     خصومت دارد، با ایران درگیر شود. ارتـش پاکسـتان از یـک   

سیاسـی مشـترك   ـ   هاي تمـدنی  مطمئن خود در رویارویی با هند و داراي ارزش
از  .ایران براي آنها اهمیـت راهبـردي دارد   روابط حسنه با ن دلیل،؛ به همیداند می

هـاي مـالی قابـل توجـه و      سوي دیگر، عربستان را منبع تأمین نفت ارزان، کمـک 
از نظـر ارتـش و   رو،  پنـدارد. از ایـن   مـی  چهار میلیارد دالر درآمـد ارزي سـاالنه  

» مـدیریت «و » نایجاد تـواز «منافع این کشور در  ،آي) اس سرویس پاکستان (آي
با مدیریت روابـط  تواند  پاکستان می ؛ زیراشود روابط با ایران و عربستان تأمین می

  .شور، امتیازات و منافع بیشتري به دست آوردخود با این دو ک
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  گیري نتیجه
مروري بر مجموعه تحوالت سیاسی، نظامی و امنیتی منطقه غرب آسیا مقـارن بـا   

دهـد کـه    شریف و ملک سلمان به خوبی نشان میهاي نواز  روي کار آمدن دولت
هـاي   خواسته یا ناخواسته موجـب تسـریع و تعمیـق همکـاري     ،ماهیت تحوالت

عالوه بر نیازهاي متقابل مالی و  . همچنینراهبردي عربستان و پاکستان شده است
هاي مختلف بـه عنـوان    امنیتی دو کشور که همواره در مقاطع و مناسبت ـ    نظامی

نـواز   ت شراکت راهبردي طرفین بـوده، از زمـان روي کـار آمـدن دولـت     ثاب  پایه
هـاي   در منطقـه رخ داده کـه همکـاري   بسـیاري  ، تحوالت 2013 سال در شریف

تـري کـرده اسـت. دولـت ملـک       عربستان و پاکستان را وارد مرحله جدید و مهم
مواجهه با وضعیت جدید امنیتی و سیاسـی  در هاي خود  تحقق طرحبراي سلمان 

نظامی، تسلیحاتی و عملیاتی دوستان سنتی   حمایت و پشتیبانیبه ر حوزه عربی د
ادامه جنگ علیه یمـن، سـرکوب انقـالب بحـرین و      . همچنیناستنیازمند خود 

نیازمند تجمیع تـوان نظـامی و انسـانی متحـدان     نیز تجهیز مخالفان دولت سوریه 
 هاي خود جراي برنامهعربستان در یک جبهه و بلوك متحد است. عربستان براي ا

اي و...  تخصصی، تسـلیحاتی، نیـروي انسـانی حرفـه     اي لحاظ عملیاتی پشتوانه از
 . عالوه بر ایـن، از شود در ارتش پاکستان دیده میها  همه این گزینهکه خواهد  می

حمایت سیاسی دولت نواز شـریف  محتاج المللی  لحاظ سیاسی نیز در مجامع بین
دولت بسیار تالش کرد پاکستان را به رکـن  این فشار بر  باو به همین دلیل،   است

با توجه بـه آنچـه دربـاره همراهـی نـاقص       .و محور اصلی این بلوك تبدیل کند
تأکید و عدم همراهی کامل این کشور در جنگ یمن  ،پاکستان در موضوع سوریه

ر هاي منطقه د آمیز در بحران هاي مسالمت مکرر ارتش پاکستان بر مذاکره و روش
شود کـه انگیـزه و    تأیید میحاضر پژوهش در فرضیه این سطور پیشین ذکر شد، 

اما تحقـق و   ـ سلمان بود؛  علت اصلی اتحاد راهبردي نواز گفته شده،هاي  محرك
سازي عربستان با حضور پاکستان، ناکام مانده و به ثمر نرسیده   تکمیل روند جبهه
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امنیتی متحـد و یکپارچـه    ـ  سیاسی ایجاد بلوكدر عربستان  ،ین ترتیببه ااست. 
اقداماتی در این راسـتا انجـام و   البته است. موفق عمل نکرده ضد جریان مقاومت 

واگذاري در واقع، با اما این هدف کامل نشده است.  ؛هاي مهمی برداشته شده گام
بن سلمان، سیاست خـارجی ایـن شـاه     قدرت از ملک سلمان به فرزندش محمد

هاي دوجانبه بـراي   نه تنها تالش . بنابراینندتر نیز خواهد شدجوان و ماجراجو ت
یابـد،   مـی تکمیل و تداوم اتحاد راهبردي عربستان با دولت نواز شریف اسـتمرار  

  بلکه تشدید نیز خواهد شد. 
موضـوعات مطـرح در    عمـق  را بـه  پاکسـتان کوشد  می سعود  آل که حالی در
 تقریبـاً نیـز  مـان و ارتـش پاکسـتان    حاک بکشاند، سعودي عربستان و ایران روابط
بـا ایـران و   را مناسـبات خـود   و  ندگذاشـت  نمـایش  بـه  خود از قبولی قابل چهره

 خـوبی  پتانسـیل  از آباد اسالم معتقدند پاکستانی مقامات ند.ردعربستان مدیریت ک
 ـ  آبـاد  اسـالم  روابـط  .اسـت  برخـوردار  عربسـتان  و ایرانمیان  گري میانجی براي

 ؛اسـت  عمیـق  بسیار نظامی و امنیتی سیاسی، اقتصادي، يها لفهؤم از ثرأمت ریاض،
 و باشد داشته خارجی روابط عرصه در مستقلی سیاستکند  می سعی پاکستان اما

 و خاورمیانـه  زده بحـران  منطقـه  در حضـور  براي عربستان درخواست به چندان
عربسـتان  ایـن کـه   در ایـن شـرایط، بـرخالف    . ندهـد  مثبـت  پاسخ فارس خلیج

اي  هـاي منطقـه   از قدرت پاکستان به صورت مخرب و منفی در بحرانخواهد  یم
بـراي  تـوان   مـی از توانمنـدي و نفـوذ پاکسـتان    کند، مانند یمن و سوریه استفاده 

  مهار و توقف بحران بهره گرفت. در راستاي گري  میانجی
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