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 ۱۳/۰۸/۲۰۲۱                                                                       نگارـ روزانمه  یشیامحد قر 

 رود؟ ی م هیاکستان از عربستان دور شده و به سمت ترک پ ایآ
 
 

چند    نی. همگردندیدر رسانه مطرح م  یروابط پاکستان و عربستان سعود  یدر چکونگ   ادیز  یروزها سؤالها  نیدرا
در صفحه ناظران    یش یبقلم احمد قر  یس  یب  یمورد خواندم که چند ساعت قبل در ب  نی را در ا  یدلچسپ  ۀلحظه قبل مقال

موضوع   نیمطالعه عالقمندان ا  یبود. خواستم متن آن نوشته را البته با انصراف از نشر عکس ها برا  دهیبه نشر رس
 . بابت نشر ان یس یب  یاقتباس و به نشر برسانم  با تشکر از ب یصفحه مجاز نیدر ا
رو   یکه روابط پاکستان با عربستان سعود هیفرض نیبا ا سندهیصفحه ناظران فرستاده شده نو  ینوشته که برا نیا در

 هیپاکستان به سمت ترک شیرا مرور کرده و از گرا یاطقهمن استیپاکستان در س یباز یهاکارت ده،یگرائ ی به سرد
 .صحبت کرده است

روابط کشورش با    فیدر توص  ،یوقت سازمان استخبارات عربستان سعود  سیرئ  صل یبن ف  یشاهزاده ترک  یزمان
از    کیاستراتژ  یدوست  ن یدر جهان است. اما ا  یروابط بدون معاهده رسم  نیترکیپاکستان گفته بود احتماال از نزد 

خود را    یاز جانب عربستان که به طور سنت  لمساله هرچه باشد، حداق  شه یاست. ر  دهیگرائ  ی سو به سرد  نیبه ا  یمدت
" همراه  از یدر "زمان ن  کند یاست که فکر م  یک یاز شر  قیعم  ینشانه ناخرسند  ندیبیجهان اسالم م   یرهبر  گاهیدر جا

 .حال "ناسپاس" است نیعو در  ستین
کشور    نیعربستان و متهم کردن ا  هیامورخارجه پاکستان عل  ریوز  یشی اظهارات تند دوهفته قبل شاه محمود قر  ظاهرا

 .مشکل ساز شده است ر،یبه مساله کشم ییپروا یبه ب
را    ریاز کشم  یدارند اما هر کدام بخش  ی ارض  ی ادعا  ایمالیه  یهای در بلند  ریکشور هند و پاکستان بر منطقه کشم  دو

 .کنندیکنترل م
اعتبار    اردیلیو سه م  ی کمک نقد  اردیلی)سه م  یدالر  اردیلیم  ۶  یبسته کمک اقتصاد  یعربستان با اعطا  ۲۰۱۸سال    در

به   گاز(  و  تازگ  یارینفت  به  اما  شتافت.  پاکستان  زده  بحران  کرده   یپاکستان  یهارسانه   یاقتصاد  که  گزارش  اند 
 .متوقف ساخته است زیرا ن ینفت ریاعتبار غ روندربستان قبل از موعد، خواهان بازپرداخت وام شده است و ع

گزارش دادند که    یهند  یهارفت اما رسانه  اضیستاد ارتش پاکستان به ر  سیقمر باجوا، رئ  دیژنرال جاو  ش یپ  هفته
دفاع و   ریبعد از مالقات با معاون وز  یکرده است و و  یبا باجوا خوددار  داریاز د  ی سعود  عهدیمحمد بن سلمان، ول

  ." برگشته استیستاد ارتش عربستان "دست خال سیرئ
 ی و همکار یدوست سابقه

 نیا کی استراتژ کیاز هند و کسب استقالل و شر  ییپاکستان بعد از جدا یعمده اقتصاد انیاز حام یسعود عربستان
پاکستان در    یاعربستان از برنامه محرمانه هسته   ،یالمللنیب  تیگزارش مؤسسه علوم و امنکشور بوده است. بنابر  

 .کرده است یمال تیحما یالدیقرن گذشته م ۷۰دهه 
بود، عربستان    نیمجاهد  یهاپناهنده افغان و گروه  هاونیلیم  زبانیسابق به افغانستان که پاکستان م  ی از تهاجم شورو  بعد

در عربستان   یپاکستان  ونیلیم  میاز دو و ن  شیو اکنون ب  رفتیکشور به شمار م  نیبه ا  ی ه اقتصاداز کمک کنندگان عمد
دالر به کشور خود انتقال   اردیلیم  ۴.۴حدود    ریسال اخ  کیدر    پاکستان،  یکه براساس اعالم بانک مرکز  کنندیکار م

 .داده اند
با عربستان داشته است و    یتیامن-یدر عرصه نظام  ژهیبه و  یک ینزد  یپاکستان همکار  ریدر چند دهه اخ  درمقابل،

 .کشور اعزام کرده است نیبه ا خواندیعربستان م تیرا بخاطر آن چه حفظ امن یصدها سرباز و مشاور نظام
 ست؟ یروابط عربستان و پاکستان چ یسرد شهیر

  ی در سرد  یمتعدد  لیکه دال  کندیم  تیبرداشت را تقو  نیا  ر یشده در پنج سال اخ  یارسانه   ییدادهایبر رو  یمرور
 .بوده است لیروابط دو کشور دخ
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و اعالم کرد که    رفتینپذ  یحوث  ان یکمک در جنگ با شورش  ی پاکستان درخواست عربستان را برا  ۲۰۱۵سال    در
 .کشور حضور دارند نی" عربستان در ایداخل تی"امن یتنها برا یسربازان پاکستان

دفتر طالبان در دوحه را به عنواند   تیکه عربستان روابط خود را با قطر قطع کرد، ادامه فعال  ۲۰۱۷سال    انهیم  در
که به گفته   ییهاطالبان شد؛ تالش  یزبانیرو خواستار بسته شدن آن و م  نیو از هم  رفت ی" نپذ ک یپماتی"نماد اعتبار د

 .ددادن حیجموفق نبوده و طالبان قطر را تر رهیالجز ونیزیتلو
طالبان بر    تی بود که با تشوق پاکستان حاکم  یخود از جمله سه کشور  یامتحد منطقه  گری همراه با امارات د  عربستان

گروه را    ن یشناخت و انتظار داشت پاکستان با توجه به نفوذش بر طالبان، ا  تیبه رسم  یالدیم  ۹۰کابل را در دهه  
 .کار صورت نگرفت نیو مذاکرات صلح انتخاب کند اما ا وهگر نیدفتر ا زبانیقانع کند که عربستان را به عنوان م

اگست    در پ  ۲۰۱۷ماه  در  ترور  ،یناخشنود  نیهم  یظاهرا  با  کابل  در  خواندن   یستیسرپرست سفارت عربستان 
از طر ا  نیا  قیطالبان، قطر را متهم کرد که  از  که واکنش طالبان را    یاتهام  کند،یم  یمال  تیگروه حما  نیدفتر 

 .شده است جادیا فغانستانا یاسیحل مسائل س یگروه گفت که دفتر دوحه تنها برا نیو ا تخ یبرانگ 
به  هیعربستان توسعه داده است. ترک یامنطقه بیرق ه یروابط خود را با ترک ریاخ یها برآن، پاکستان در سال افزون

است.    یشور در جهان، درکراچک  نی" ایکنسولگر  نی در حال ساخت "بزرگتر  یاسیدار و مروج اسالم سعنوان پرچم
کرده است که به    یکشور سخنران  نی" در االفتسال "جنبش خ  نیصدم  یخان صدراعظم پاکستان از برگزارعمران 

شکل گرفته   یعثمان  یاز حمالت به امپراطور  یریو جلوگ   تیحما   یدر شبه قاره هند و برا  شیقرن پ  کی گفته او  
 .بود
صادرکننده   نیدوم  نیدر حال حاضر بعد از چ   هیترک  ا،یتان یمستقر در بر  کیمطالعات استراتژ  یالمللنیگفته مؤسسه ب  به

 یهایو کشت  شرفتهیپ   یماهایهواپ  میبه پاکستان در ترم  ،یپاکستان  انیاسلحه به پاکستان است و ضمن آموزش نظام
 .کند یکمک م یجنگ 
پاکستان در جنگ افغانستان   استی" سی"دوگانگ   از  کا یجمهور آمر  سیکه دونالد ترامپ رئ  ۲۰۱۸سال    ی ابتدا  در

  یهااقدام   رفتیکشور را به شدت کاهش داد و احتمال م  نیبه ا  کایآمر  یتیو امن  یاقتصاد  یهاآشفته شده بود، کمک
  کا یعبور پاکستان از عواقب درافتادن با آمر  یبرا  تاناما عربس   رد،یدست بگ   یپاکستان را رو  میاز جمله تحر  یشتریب

 .مالقات عمران خان و دونالد ترامپ را فراهم ساخت نهیکشور شتافت و محمد بن سلمان زم نیا یاریبه 
در کنار    ازیدر زمان ن  یگفته است: "سعود  ی آزاد  ییاروپا  ویبه راد  کایسابق پاکستان در آمر  ریسف  ،یحقان  نیحس

طلب   یاسیو س  یکشور کمک اقتصاد  نیاز ا  کهی که پاکستان در حال  کندیاحساس م  اضیر پاکستان بوده است اما  
 ".کرده است دامکمتر اق  اشیتی امن یهایاز عربستان و نگران تیدر حما کند،یم
خود و صدها هزار    یاقتصاد  یهاکننده ناسپاس کمک  افتیدر  کیبه پاکستان به عنوان    هایسعود  ،یگفته حقان  به

 .کنندی( نگاه میماهر)درعربستان سعود ریکارگران غ یشغل برا
 نیصادر کننده نفت به ا  نیهند و بزرگتر  یاقتصاد  ک یشر  نیچهارم  یدالر  اردیلیم  ۲۷با تجارت ساالنه    عربستان
 .رسدی دالر م ونیلیو شش صد م اردیلیاش با پاکستان به حدود سه متجارت زانیکه م یدر حال باشدیکشور م

"حاصل جمع صفر اسالم آباد با    یدر باز  خواهدیو نم  ندی بیم  یبزرگ  یتجار  کیحساب عربستان هند را شر  نیا  با
 .کند یبرد هر طرف به اندازه باخت طرف مقابل است( باز زان ی)که در آن م یدهل

 پاکستان  قیو عال هایر یناگز
کرد    ینیو عربستان از انتقال خط لوله گاز موسوم به صلح عقب نش  کایپاکستان بنابر فشار آمر  ران،یارتباط با ا  در

به خاطر    -کار  ی جا  نیکه تا ا  دی( را برگزیآن پروژه انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند )تاپ  یو به جا
 .ضرر نکرده است -پروژه نیتعهداتش در ا یبابت عدم اجرا کستاناز پا یخسارت مال افتیاز در رانیا یخوددار
 ن یداشته و به اتباع ا  یاسیو س   یمذهب  زهیرا که انگ   یاد یهدفمند ز  یبار و ترورهاخشونت  یمذهب  ییفرقه گرا  پاکستان

تجربه کرده  ( ۲۰۱۱)سال   ی مسؤل سابق استخبارات عربستان در کراچ کیکشور محدود نبوده است از جمله ترور 
فعال در جنگ    یپاکستان  انیاز جمله شبه نظام  یهانهیگز  رانیکه ا  ژهیبه و  تیوضع  نیاست و از خطر بازگشت ا

مسلح بلوچ   یهاگروه  تیبتوان محدود کردن فعال  دیآگاه است. شا  یدارد به خوب  اری( را در اختونینب ی)لشکر ز  هیسور
راستا    نیدوجانبه را درهم  یتی امن  کینزد  یهایدردسرساز شده بودند و همکار  رانیا   یبلوچستان را که برا  التیدر ا
 .کرد یابیارز

عضو ناتو   کیکشور به عنوان    ن یبه ا  کا،یبا آمر  اشبیپاکستان با توجه به روابط پر فراز و نش  ه،یدر ارتباط با ترک 
ا  گر،ید  ی . از سوکندی مختلف حساب م  یهادر بخش  اشیاز نفوذ، تجربه و تکنالوژ  یورو بهره   که ن یبا وصف 

در    یاسالم  آلدهینظام ا  کیبه عنوان    یخالفت اسالم  شود،یشناخته م  یکار مذهبمحافظه  اریکشور بس  کیپاکستان  
 .دارد  یادیکشور هواداران ز نیا

ا  یترک  یهاعربستان پخش سلایر  کهی حال  در   از سلایر   فیبا تعر  کشور را ممنوع کرده است،عمران خان  نیدر 
کشور خواسته است آن را   نیا یدولت ونیزی(، از تلویعثمان  یامپراطور گزارانیارطغرل )پدر بن امیق  یترک یخیتار
 .دهد شینما یتمدن اسالم تیکشور از اهم ن یدرک مردم ا یبرا

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  ب یدر نشست محرمانه او با رجب ط  توان یخان را معمران   یدر حکومت به رهبر  یاسیاسالم س  شیگرا  عمق
  هیدر حاش  ۲۰۱۹عربستان( که سال    بی)بلوک رق  یمالز   رینخست وز  رمحمدیو مهات  هیجمهور ترک  سیاردوغان رئ

  یونیزیتلو  یاندازراه  ده یسه رهبر ا  نیا  ،یپاکستان  یهااجالس سازمان ملل متحد برگزار شد جستجو کرد. به گفته رسانه
 .دندمشترک را مطرح کرده بو

 
  ی داده است. مدارس مذهب  یاژهیو  یو تهاجم  یکشور توان بازدارندگ  ن یپاکستان به ا  یاهسته  کیاستراتژ  یهاسالح

پاکستان    یراهبرد  یهاه یسرما  گریمستقر در پاکستان از جمله طالبان از د  یتیمل  نیچند  یمسلح تندرو مذهب  یهاو گروه
 ی ریازگیامت  یبرا  ایمنافع هند و    هیعل  ریدر کشم   ای  افغانستاندر    یابتین  یهامختلف در جنگ  یهاهستند که به شکل

 .اند مورد استفاده قرار گرفته  گرید یو کشورها کایاز امر
طالبان در کابل   میشناختن رژ  تیبه رسم   یبا عربستان برا  اشیطالبان، استفاده از کارت دوست  جادیپاکستان در ا  نقش

 ریغ  ایکشور مخالف    کی  یگروه به قدرت از مجرا  نیبازگرداندن ا  یسال جنگ، تالش برا  ۲۰و اکنون بعد از  
  یادیفاصله ز  صلیبن ف  یشاهزاده ترک  ینیبا خوشب  هاز کارکرد پاکستان است ک  یاهمسو با عربستان )قطر(، نمونه

 گرفته است.
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