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 07/06/2019          فردوس

 کند؟یجنگ کمک م انیپاکستان به واقع به پا ایآ

در مکه صورت گرفت،   یاجالس منطقو یۀخان که در حاشو عمران یاز مالقات محمداشرف غن لزادیخل داکتر

 کایخاص امر ۀندینما لزادیخل یآباد خواند. آقاکابل و اسالم نیدر راه بهبود روابط ب یاستقبال کرد و آن را گام مهم

 یو جهان یمنطقو یهاموقف قدرت یآهنگسازهم  ،را که هدف از آن دشیسفر جد جنگ افغانستان،  انیپا یبرا

هم  لزادیخل کیپلوماتید یهاتالش  یاز پاکستان آغاز کرده است. هدف اعالمجنگ افغانستان است،   انیپا یبرا

در صلح باشد. اما پاکستان  یانجه یهاو قدرت یمنطقو یها ،  قدرتاست که با خودش یافغانستان یریگشکل

 یو اردو یتیامن ۀحاکم أتیدر پاکستان ه یاصل گانرندیگ میباور ندارد. روشن است که تصم یتانافغانس نیبه چن

پاکستان،   ۀحاکم أتیه یخواهند که با همه در صلح باشد. هدف اصل ینم یکشور است. آنان افغانستان نیا

که با هند  یحداقل افغانستان ای  ند،خواهند افغانستان ضد ه یداشته باشد. آنان م است که با هند مشکل یافغانستان

و حسنه داشته باشد،  مورد قبول پاکستان  یکه با هند روابط عاد ی. افغانستانردیشکل بگمشکل داشته باشد،  

افغانستان  یریگرسد که پاکستان به شکل  یبه نظر م دیبع که مشکل پاکستان با هند حل نشود،  ی. تا زمانستین

 دهد. تیرضا زیآممسالمت

 نیا نیب یمشکل اصل ریاست که کشم یباشد. پاکستان مدع یکه حل شدن رسدیپاکستان با هند هم به نظر نم مشکل

 تیمالک یادعا داندیخودش م یهاالتیاز ا یکیهند آن  را  که ریجمو و کشم یکشور و هند است. پاکستان بر واد

 ریبر کشم تیبر آن سطله دارد. مشکل حاکم ستاندارد که پاک تیمالک یادعا ریاز کشم یدارد. هند هم بر آن بخش

 شهیمستقل هند و پاکستان ر یکشورها لیقاره و تشکاز شبه  ایتانیاول خروج استعمار بر یدر حوادث روزها

 دارد.

  ا،یتانیبر تیمومیپس از ختم ق دیکرد که بر اساس آن شبه قاره با بیرا تصو یقبل از خروج از هند قانون ایتانیبر 

به پاکستان ملحق  ایبه هند  ایدارند که  اریهم اخت هانینششود و تمام شهزاده  هیبه دو کشور هند و پاکستان تجز

در  نینششهزاده  ۶00اعالم استقالل کنند. حدود  نباشد،  دولتدو  نیکه خواستار الحاق به ا یورتشوند و در ص

به پاکستان  گرید 100به هند و حدود  نینششهزاده  ۵00حدود  یزیوجود داشت که چ ییایتانیآن زمان در هند بر

 شد. یاختالف ریملحق شد. اما الحاق کشم

نگرفته است که به کدام  میاعالم کرد که تا هنوز تصم 19۴7آگست سال  1۵از مهاراجه،  پس  ریوقت کشم حاکم

 کیحاکم  کرده بود،  بیتصو ایتانیقاره که برشبه  یۀقانون استقالل هند و تجز یکشور ملحق شود. بر مبنا

 یوقتقانون،  نیهم یبه پاکستان. بر مبنا ای دکه به هند ملحق شو ردیبگ میکامل داشت تا تصم اریاخت نینششهزاده
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برگردد.  میحق نداشت از آن تصم گریبود و د یینها میتصم نیا گرفت،یم میتصم کباری نینش شهزاده کیحاکم 

امضا کرده بود و از هر دو کشور خواسته بود که به او  یسند همکار هم با هند و هم با پاکستان،  ریحاکم کشم

 .ردیبگ میفکر و دقت تصموقت بدهند تا با 

 جهینت نیبه ا با  یحاکم آن نا مسلمان. پاکستان تقر یدر آن زمان مسلمان بودند ول ریکشم یگان وادباشند ترشیب

 انیبود که حکومت پاکستان لشکر لیدل نیبه هم دیشود. شا یباالخره با هند ملحق م ریبود که حاکم کشم دهیرس

 یروهایفرستاد تا با ن ریبه کشمکرده بود،  جیبس انهمسرحد با افغانست نینش لهیرا که از مناطق قب یررسمیغ

مواجه شد، از هند کمک خواست،  یلیبا هجوم لشکر قبا یکنند. مهاراجه وقت ریرا تسخ یمهاراجه بجنگند و آن واد

که او سند الحاق به هند را امضا کند. مهاراجه فرستد  یم یکمک نظام یداد که به شرط امینو به مهاراجه پ یدهل

کشور شده بود، وارد  نیاز قلمرو ا یکه حاال بخش ریبه کشم یهند یروهایالحاق به هند را امضا کرد. ن ندس

در تسلط  ریاز کشم یبخش انیشدند و جنگ در گرفت. در پا دانیپاکستان هم بعدا  وارد م یرسم یروهاینشدند، 

 ماند. یدر تسلط پاکستان باق گرشیهند و بخش د

 تیامن یسازمان ملل متحد برد. شورا تیامن یوقت هند موضوع را به شورا ریوز نهرو نخست لعل جواهر

 رونیب ریکشم یاش را از واد یرسم ریو غ یرسم یروهاین یپاکستان تمام دیکرد که با صلهیسازمان ملل متحد ف

کرد  یم رونیب ریخودش را از کشم یروهاین دیسازمان ملل متحد، هند هم با تیامن یشورا ۀصلیف یکند. بر مبنا

همه  کیگذاشت و پس از آن  یم ینظم و آرامش باق یبرقرار یرا برا یکوچک انتظام یروین کیو صرف 

شوند. اما پاکستان  یکه به کدام کشور ملحق م گرفتندیم میتصم یافتاد تا مردم آن واد یبه راه م ریدر کشم یپرس

 تسلطش امتناع کرد. ریز ریاز کشم شیروهایاز خروج ن

 یپرس همه رینبود که در کشم یرفتنیاز رهبران هند حتا در همان زمان هم پذ یاریبس یبرا گریاز طرف د 

دانستند  یاز قلمرو کشورشان م یکه مهاراجه امضا کرده بود،  بخش یرا بر اساس سند ریبرگزار شود. آنان کشم

 یمبن اشمیکه حتا نهرو تصم شودی. گفته مدندیتابیرا بر نم یواد نیا تیدر مورد حاکم یپرسهمه  یو برگزار

 تیامن یشورا ۀنگذاشته بود. قطعنام انیاش در م نهیبه سازمان ملل متحد را  با کاب ریبر ارجاع موضوع کشم

سازمان  نیداشت و بر اساس بند ششم منشور ا یویتوص ۀجنب شتریهم،  ب ریسازمان ملل متحد در مورد کشم

 داشت. یاجبار ۀجنب شد،یقطعنامه صادر م نیبند هفت منشور سازمان ملل متحد ا سصادر شده بود. اگر بر اسا

 یپرسهمه  کی یرهبران هند به برگزار یلیمیو ب ریکشم یکشور از واد نیا یروهایپاکستان از خروج ن امتناع

از دست  تیربط خود را با وضع گریسازمان ملل متحد د ۀمورد اختالف،  سبب شد که قطعنام یواد نیدر ا

همه  یبر برگزار یملل متحد مبن سازمان ۀاز قطعنام شهیهمبر هند،  یغاتیاعمال فشار تبل یبدهد. پاکستان برا

است. با گذشت زمان  وستهیپ خیقطعنامه به تار نیا گریروشن است که د یولکند،  یاستفاده م ریدر کشم یپرس

تمام  آن،  یکرد که بر مبنا هیارا یاپارلمان هند مصوبه  199۴تندتر شد. در سال  ریموضع هند در قبال کشم

از قلمرو هندوستان  ریناپذ ییبخش جدا از آن که در کنترول پاکستان است،  یبخش نبه شمول آ ریکشم یواد

 به هند برگرداند.پاکستان است،  ۀسلط ریرا که ز ریکشم ینو مکلف است که آن بخش از واد یاست و دهل

انعطاف نشان  ریدر مورد کشم تواندیدر هند نم یحکومت چیاست که ه دهیآفر یتیپارلمان هند وضع ۀمصوب نیا

مورد حساس است و به  نیدر اهند،  گرید یاسیاز هر  حزب س ترشیب یپ یج یدهد. حکومت بر سر اقتدار ب

 تی. حماستین ینوع انعطاف چیحاضر به ههند،  یارض تیو تمام ریکشم یصراحت گفته است که در مورد واد
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 یاندازجا راهدر آن یستیترور یها جنگند و حمله یهند م یبا اردو ریکه در کشم ستیجهاد یهاپاکستان از گروه

 یهاستیپاکستان تمام جهاد دیاست که با نیساخته است. موضع هند در حال حاضر ا تردهیچیرا پ تیوضع  کنند،یم

 ریمشکل کشم ت،یوضع نیدو کشور فراهم شود. با ا نیمعنادار ب الوگید یبرا نهیتا زم ندو قم ک ضد هند را قلع

 .دینما یم یناشدن حل

 یبخش زیخودش دارد ن تیکه پاکستان از موجود یتیمشکل ندارند. روا ریو پاکستان صرف در مورد کشم هند

 ستندین زیآممسالمت  یستیزآمد که هندو و مسلمان قادر به هم انیتفکر به م نیا یاز مشکل است. پاکستان بر مبنا

 تیواقع نیپاکستان ا انگذاریشوند. پدران بن ینابود م آن هندو است،  تیجمع تیکه اکثر یو مسلمانان در کشور

 یولوژیدیدر حد ا ینید چیکشور سکوالر خواهد بود که در آن ه کیگرفتند که هند پس از استقالل  دهیرا عمدا  ناد

 تیپاکستان بر طبل هو انگذاریخواهد بود. اما پدران بن یدولت ارتقا نخواهد کرد و حقوق مدرن منبع قانونگذار

کشور  نیا خیخودش را در تضاد با تار تیآمد. پاکستان هو انیکشور نو به م بیترت نیو به ا نددیبکو یمذهب

موج  یو تمام شودیقاره شروع ماعراب به شبه  یاز زمان لشکرکش خیتار . از نظر پاکستان، کندیم فیتعر

 .کندیمردمانش را انکار م ییندوو ه ییبودا ۀبه هند  تقدس دارند. پاکستان، گذشت انهیم یهامهاجم سده یها

هندو بود -تضاد مسلمان ،یتضاد اصل پاکستان در هند زمان استعمار و قبل از آن،  یپردازان اردو هینظر دید از

شان،  مسلمان  ینیرسالت د کنند که یپاکستان تصور م یمذهب یروهایاز ن یاست. شمار یو ازل یتضاد ابد نیو ا

در پاکستان تصور  یو نظام یمذهب یروهایهم دارد. ن گرید ریتفس هینظر نیقاره است. امردم سراسر شبه  یساز

است و در تالش  رفتهیاز دل و جان نپذاتفاق افتاد،  19۴7قاره را که در سال شبه  یۀهند،  تجز ایکنند که گو یم

در پاکستان  یهند هراس یطرز تفکر سبب عام شدن نوع نیپاکستان را به قلمروش ادغام کند. ا گریاست تا بار د

 یحتا از کنسولگرآن کشور  ینظام یروهایاست که ن یادر پاکستان به اندازه یاست. شدت تب هند هراس هشد

. داندیکشور م نیا یو ابد یازل ،یپاکستان هند را دشمن مذهب ی. اردوکنندیآباد هم احساس خطر مهند در جالل

 یهند و پاکستان منتف نیو جورآمد ب عنادارم الوگیطرز تفکر در پاکستان حاکم باشد، امکان د نیکه ا یتا زمان

 است.

داند. در هند متنوع و متکثر که  یم ایتمام مسلمانان جنوب آس میش را قاست که پاکستان خود نیا گرید مشکل

از مسلمانان هند خواستار آن  ی. مثال  بخشدیآ یم انیبه م یمشکالت یهر از گاه کنند،یم یگگوناگون زند انیاد

حکم صادر کند. اما  عتیباشد و بر اساس شر تهخاص مسلمانان در آن کشور وجود داش یبودند که محاکم مدن

 یسکوالر و مبتن دیهند با ییاند. به باور آنان نظام قضامخالف  یزیچ نیسکوالر در هند با چن یاسیس یروهاین

 یهند رأ یادگاه عالنکنند. باالخره د صلهیف ینید چیباشد و محاکم بر اساس احکام ه یحقوق بشر یهابر ارزش

 روانیکنند و محاکم خاص پ صلهیکه منبع آن حقوق مدرن است ف یمدن نیبر اساس قوان دیهند با اکمداد که تمام مح

سکوالر  ریغ یپاکستان به سود مسلمانان افراط  د،یآیم انیها در هند به مطور بحث نیا ی. وقتدیایبه وجود ن انیاد

 یساز کالیراد یکه پاکستان رو دیگویاست. هند م نیهند از پاکستان هم اتیاز شکا یکیکند.  یمداخله م

که پاکستان  شودیحل م یمشکل زمان نی. اندیآفرینو مشکل م یدهل یکند و برا یم یگذار هیمسلمانان هند سرما

سکوالر  یجمهور کیا شود و خودش ر کیدموکرات شتریبنو بسازد،  تیرواخودش بدهد،  تیاز هو دیجد فیتعر

 شود. یتحوالت نیامکان ندارد که پاکستان از درون دچار چن دتبداند. حداقل در کوتاه م
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هند در جنوب  یطلبسلطه»خودش رسالت مقاومت در برابر آنچه که  یاست که پاکستان برا نیا گرید مشکل

کار آوردن  یدر خاک هند و رو یستیترور یهاحمله یاندازراه ،یتوان هستو تیداده است. تقو خواندیم «ایآس

پاکستان است که بارها  یمل تینام یاز استراتژ یبخشحکومت دوست طرفدار پاکستان در افغانستان،  کی

است که پاکستان بتواند مشکلش را با  دیبع اریبس نیاند. بنا بر او اهل فکر آن کشور در مورد آن نوشته  انینظام

اما استبلشمنت خودش به دست بدهد،  تینو از موجود تیمستلزم آن است که پاکستان روا یزیچ نیهند حل کند. چن

پاکستان در  ستیو جهاد یرهبران مذهبدرهند،  یچ یج یحزب ب یروزی. پس از پدندار یهدف نیپاکستان چن

امروز مسلمانان شمال شد،  ینم هیتجز 19۴7آن کشور ظاهر شدند و گفتند که اگر شبه قاره در سال  یهارسانه

 کشور با هند،  نیا ناسباتبهبود م ۀریانداز تحاکم در پاکستان و چشم  تیذهن نیهند نابود شده بودند. با توجه به ا

 دچار توهم نشود. دیکس با چیهکمک کند.  زیآممت افغانستان مسال کی یریگاست که پاکستان به شکل  دیبع اریبس

 

 

 

 

  

  

  

 


