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  د؟یمبدل گرد کای چرا، و چگونه پاکستان به متحد امر 
  

 
  یک ی. او  دیرس  یُکرس  نیسال به ا  ستیخواه " بود که پس از ب  یجمهور از حزب "جمهور  سیرئ  نی" اولنهاور یزیا 

 ثیداشت به ح  یپلوماسیدر    یفراوان  ۀ" که تجربسی دال  ریرا به نام "جون فوست  ورکی ویمدافع مشهور ن  یاز وکال
 خود مقرر کرد.  ۀامور خارج ریوز

  کا یامر ۀمتحد االتیاز ا یندگی را به نما یمتعدد یها  تی"در مذاکرات صلح با جاپان اشتراک داشته و مأمورسی)"دال
 در سازمان ملل متحد انجام داده بود.(

"  سیشد. "دال  یمشاهد م  زیپُست وزارت امور خارجه ن   ی" در رابطه به پاکستان قبل از تصدسی"دال  یحسنه ا  التیتما
طرفانه   یب  یسیپال  کهی نمود، در حال  یم  دیبرد و از آن تمج  یم  شیرا پ  یستیضد کمون  استیباورمند بود که پاکستان س

 .کردیم یابیارز یمنف استیهند را س ی
"جواهر الل   ۀکه ادار  کردی م  دیو تأک  دینام  یرا ساده لوحانه م  یدهل  استی" سسیدال  ریافزون بر آن، "جون فوست 
 قرار دارد.   زمی" تحت شعاع کمونروین

پاکستان "ظفرهللا خان"    ۀامور خارج   ریوز  ۱۹۵۳  یدر قبال پاکستان برق آساء بود. در جنور  کای امر  استیس  تحول
  ی سراسر  یقحط  ۀمورد بحث در لب  امیکرد. پاکستان در ا  یکمک فور  یتقاضا  کایبه واشنگتن سفر نموده و  از امر

 داشت.   ازیگندم ن افتیقرار داشته و اشداً به در
  یظر از دشوار نموده در آن صرف ن  بی" ترت نهاور یزی جمهور "ا  سیرئ  یرا عنوان  ی" با اغتنام از فرصت سندسی" دال

نمود. در جون همان سال    دیتأک  نکشوریا  کیژیسترات  تیکه پاکستان با آن روبرو بود، بر اهم  یاقتصاد   د یشد  یها
عمل واشنگتن در تفاوت   ن ی. اشدیگندم صادر م  کستاننمود که در پرتو آن به پا  بیرا  تصو  یقانون  کای کانگرس امر

 قرار داشت.  ۱۹۵۱ند در سال مشابه ه یآنکشور در برابر تقاضا  ۀفاحش ادار
بعمل آورد.    دیاز هند و پاکستان بازد  کیشرق نزد  ی" در چهار چوب مسافرت ها به کشورها سیدال"   ۱۹۵۳  یم  در

 یکنون  طی" در شراانهیشرق م  ی "سازمان دفاع  جادی" معتقد شد که ا سیکشورها، "دال  نیبا مقامات ا  دارهایپس از د
در    ی" در برابر پاکستان و عدم عالقمندسی"دال  یعالقمند  د، یجد  یو دهل  یامکان ندارد . پس از مسافرت به کراچ

  ۱۹۵۳مورخ اول جون  ۀمورد به جلس  نیخود را در ا  اتی" نظر سیدال  ری. "جون فوستافتی  شتریب  شیمورد هند افزا
 یو حت  ینظام  تیپاکستان از اهم  ۀبراز نظر در بارا  نینمود. او ح  هیارا  کایامر  ۀمتحد   االتیا  یمل  تیامن  یشورا

 خواند.   کایمهم امر نیاز متحد یک یآور شده، آنرا  ادی" پاکستان یمذهب  تیفی "ک
  ینموده و برا  یآور  ادی  انهیبه شرق م  شیاز سفر خو  گرید  کباری"  سی"دال  ویدر راد یسخنران  نیهمان روز، ح  شام

دول    یبه همکار  یاتحاد شورو  یسرحدات جنوب  یدر شمال"، در ماورا  ی"دفاع چند بُعد  جادیبار از طرح ا  نینخست
 شد.   ورآ ادی  ا،یجنوب آس ۀحوز تیامن نی تأم یبرا انهیدوست در شرق م

انگلستان  ل،یغالباً مغروق مباحث با اسرائ یکنون طیدر شرا  یعرب ی" ضمناً خاطر نشان ساخت که کشور هاسی"دال
 بدهند. لیرا تشک  ی"کمربند" دفاع نیا ۀتوانند هست یو فرانسه هستند، بنا نم

  یۀ نظر شتریبا شدت و وضاحت هر چه ب ۱۹۵۳سال ۳و   ۲ خیبه تار کایامر ۀجرگ یولس  ی" در جلسات سرسی" دال
 خود دفاع کرد.   دگاهیشمال" را مطرح نموده و از د ی"دفاع چند بُعد جادیا

 
به پا خواهند خاست."    زمیکمون   هیعل  یبا دستان خال  افتد یها،  هرگاه الزم ب   یبود که "پاکستان  دهیعق  نیه ا" بسی" دال
"دفاع چند    جادی" در رابطه به اسیاز ابتکار "دال  ۱۹۵۳  یجوال  ۱۴  خیبه تار  کایامر  ۀ متحد  االتیا  یمل  تیامن  یشورا

 .دیرسان بیبه تصو نهیرا در زم ۀنموده و مصوب تی شمال" حما یبُعد
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بود.    دتریجد  یو نحو   طیدر شرا  سهایانگل  ینظام  یژیسترات  ۀ و ادام  اءیاح  قتیشمال " در حق  ی" دفاع چند بُعد  یۀنظر
مرکب   یسده، از اردو  کی  یط  انه،یو شرق م  کیشرق نزد  ،یجنوب  یایدر آس  شیمنافع خو  نیتأم  یبرا  ریکب  یۀبرتان

ناتو( و    مانی)عضو پ  هیترک  انیبا نظام  کجایپاکستان    ی" باور داشت که اردوسیال. "دکردیها استفاده م  یاز هندوستان
تسخ  یم  کای امر  تیبه حما دِژ  نقش  تهد  یریناپذ  ریتوانند  برابر  در  به نحو  ند،ی نما  ی باز  یاتحاد شورو  دیرا    یو 
 د ی" طرح مذکور را تأئ نهاوریز یجمهور " ا  سیدر منطقه گردند. رئ  یهند برتانو  یاستعمار  یاردو  نیجاگز  یمعاصر

 بذل کمک ها را به امضاء رساند.    ۀمصوب۱۹۵۴ یجنور ۱۴ خینموده و به تار
از    قیو تصور دق  یاب یبه آن باور است که واشنگتن ارز  یالملل  نیاز صائب نظران مسائل ب  یک ی کوکس" ،    س ینی"د 

 ی هکذا نم  هایکائ ینداشت. امر  د،یرا استحکام خواهد بخش  انهیشرق م  ی تدافع  یروهای ن  یبیآنکه، پاکستان به چه ترت
 ر؟یخ  ای آمدبدر خواهد   تیمأمور نیا  ۀپاکستان از عهد ایدانستند که آ

 یشده شورا  ادیبود. در آغاز مارچ سال    کایامر  استیدر س  ایجنوب آس  ۀتوجه به حوز  شی، سال افزا۱۹۵۴  سال
رساند. در سند   بیبه تصو  ایجنوب آس  ۀدر حوز  کایامر  استیمورد سرا در    ۀشد  یزیسند برنامه ر  کایامر  یمل  تیامن

منابع    ک،یژیسترات  ت ی موقع  ت،ینظر داشت اهم  درحوزه با    ۀندیواشنگتن در رابطه به آ  یدالوصفیزا  یمذکور نگران
 .دیگرد  یابراز م  ،یالملل نیدر روابط ب یگذار ریو تأث یعیو طب یبشر

از دست دادن    ده،ینبرد در "جنگ سرد" نام  یاصل  دانیرا م  ایجنوب آس  یۀناح  کایامر  ۀ متحد  االتیا  یمل  تیامن  یشورا
 خواند.  یجهان غرب م یبرا یاسیو س یروان یآنرا شکست جد

 ی به ناکام  ی عرب  یاعتراض مصر و سائر کشور ها  ل ی" به دلانهیشرق م  ی "سازمان دفاع  سیطرح تأس  کهیآنجائ  از
  ی م یبررس انهیو شرق م ک یشرق نزد یکشورها تی با امن  وندی در پ ا یجنوب آس تیدر سند مورد بحث، امن  د،یانجام
آمد، قرار بود   یم  انیبه م  دی" باانهیشرق م  یاع"سازمان دف  یشمال" که بجا  یطرح "دفاع چند بُعد  ب ی. در ترکدیگرد

ها ا  ه،یترک  یدولت  تح  ران،یعراق،  امکان(  )در صورت  هند  رهبرپاکستان،    کا یامر  ۀمتحد  االتیا  یعموم  یت 
 داشته باشند. تیعضو
عدم انسالک    استیس  بیتعق  لیهند به دل  کهیمذکور هند و پاکستان بودند. از آنجائ  ۀمورد توجه در حوز  ۀعمد  مناطق

. سند داشتیخود را به پاکستان معطوف م  شتریواشنگتن توجه ب  گرفت،یفاصله م  شتریهر چه ب  کایامر  یژیاز سترات
. سند در گرفتیدر نظر م  زمیمبارزه با کمون   ۀکشور را در جبه  نیها با پاکستان، اشتراک فعالتر ا  یهمکار  قیتعم 
  ی که در مطابقت با منافع مل  یها و سازمانها  هیاتحاد  ریپاکستان در سا  تینمود که از شمول  یم  لیحال تسج  نیع

و    هیترک  انیها م  یهمکار   نیدر سند به تأم  ی . توجه خاصردیصورت بگ   تیباشند استقبال و حما  قرار داشته   کایامر
دو جانبه و چند جانبه، پاکستان مکلف بود در صورت بروز    یها  هی. در چهار چوب اتحاددیگردیمبذول م   نپاکستا

غرب    اریدر اخت  یاهداف مشترک تدافع  ی خاک خود را برا  کیژیو نقاط سترات  یماد  ،یتمام منابع بشر  ،یجنگ جهان
 قرار بدهد. 

بعمل آمده بود.   قیو دق  قیعم  یابیبدون ارز  ،یسرسر  شتریب  کیژیمهم و سترات  ۀصلیف  نیکه ا  شودیم   دهید  بی ترت  نیبد
 است یرد. سک  نییتع  ای جنوب آس  ۀرا با هند و پاکستان و در ُکل حوز  کای امر  استیس  ی متماد  یهاسال   یکه ط  ۀصلیف

منطقه از    یبا کشورها  شیخو  ۀدیچیچون در روابط پ  د،نمو  یرا در سرنوشت افغانستان باز  یمذکور نقش فالکتبار
  ی نظام   یکمک ها  افتیمنبع در  کیافغانستان صرف    یمحروم شد. از آن به بعد برا  کای امر  ۀمتحد  االتیا  تیحما
افغانستان   یبرا  یتیامن  -  یاسیبود، که چند دهه بعدتر به فالکت بزرگ س  یمنبع اتحاد شورو  ن یمانده بود و ا  یباق

 . دیدمبدل گر
  یپلوماسی: کتاب اسرار دماخذ
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