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 ۰۶/۰۶/۲۰۱۵                               نجات  عبدهللا

 پاکستان و هند کشور دو تشکیل و هند قاره نیم
 «قبایل درمسیر بازی بزرگ»ادامه   

 

نقاط اختالف میان این دو کشور مسایل زیادی  بررسی پیشینه وچگونگی ازشناخت دقیق مناسبات هند وپاکستان و 
دستیابی به خود آگاهی ،عالوه از حصول ورا در بر میگیرد. در مبارزه طلبی های مردمان هندوستان در 

به  یت اجتماعی فرهنگی جامعه هند را"تفرقه بینداز وحکومت کن "برتانیا عنصر دین پناهی سیاسی وتبارز هومنش
کشاند. با آن كه حافظه ازتاریخ مشترکاتی عمیق وگستردة وجود داشت این مشتركات در دم مخوفی باوری تبارسوی 

کیش باوری ایدیولوژیك به سوي آزادی هند یقینی تر و نزدیکترمیگردید  -فضاي سیاسي درفاصله  خروج هر قدر
 و تفکرآزادیبخش دربازتاب" خودی" بیشتر تجلی می یافت.  غلبه میكردهمزیستی  پیشینه  کور بر وهای عصبیت

تقسیم بر مبنای دینی و دامن زدن به اختالفات بر این زمینه قویترین انگیزه برای خشونت وخصومت وجدایی جامعه 
بدست  تا  ره هند عمدنیم قادر حاكمیت زمام به انقطاب هویت گردید.پیش ازحاكمیت هندبریتانوي برنیم قارة هند 

قاره شكل  شبهاین  ازهجوم نخسین مسلمانان بسوي هند باترویج دین اسالم نفوذ سیاسي مسلمانان بر .مسلمانان بود
روح آزادیخواه دین اسالم درفضاي پرتسامح جنوب شرق  و گرفت ونفوذ دیني مسلمانان با همت پیشگامان مذهبي

بقاتي وتضادهاي اجتماعي مسلط درنیم قاره فرصت خوبي بود براي تسلط آسیا جایگاه محكم و وسیعي یافت .نظام ط
  این نیم قاره . سیاسي مسلمانان بر

زندگي و كلتوري مسلمانان  اموربر نیز تاثیر درخوری  ظرفیت عظیم فرهنگي هند. این تسلط قرن ها تداوم یافت  
فراهم شد. بریتانیا باحضور به ان قاره هند مردمزندگي اجتماعي وفرهنگي گستره بجاگذاشت ومشتركات زیادي در

با ترویج بازرگاني واداره جدید به تدریج علمی تکنالوژیک این سرزمین بنابه تفوق وتوانمندي درتمامي عرصه ها
ملوك الطایفي باقي حکومت مغلی هند پایان بخشید و بقایای آخرین پسمانده هاي ،هند پیشي گرفتند سلطه بر  در امور
این سرزمین به  بهره كشي از و حکمرانی براي. ورة مغل را تابع اراده حكومت هند بریتانوي گردانید مانده ازد

با مراودات جدید آشنا  الزم دست زد كه به مرور زمان باشندگان نیم قاره هند وزیر ساختهای  عمران ساختارها
 قاره هند سبب گردید تا در شبه  بر راني سه قرنة بریتانیامحك.دراین پروسه جذب گردیدند   همكاران بومي 

مبارزات آزادیبخش نیم قاره ظهور در  تعامالت درازمدت بریتانیا وباشندگان هند نسل مدرنیست تازه اندیش سیاسي
بااینكه درمبارزات .اروپاه بارز وآشكاربود  انهدانش روشنگرنقش درتفكر نسل نوین وپیشگام آزادي هند  نماید .
كار بستند .درمسیر مبارزات آزادي هند ه ب نیز نکومتجددانه عمل كردند ولي محمل هاي بومي مبارزه را خویش 

بر موازات ایدیولوژیك فاصله جدایي مسلمانان وغیر مسلمانان را عمیق گردانید . فرهنگي با بار–اختالفات اجتماعي 
دو کشور در استقالل جدایی جامعه هندوستان به  ی  نامب پیدا کرد مبنای دینی هنگامه استقالل مسیر انشقاق وجدایی 

 دستور کار سیاست ها قرار گرفت.
برزن مسلمانان هندوستان زمزمه  عصبیت های دینی مالزمه سیاستها شد. داعیه خالفت از بسیار قبل درکوی و 

اییبات مذهبی درآغاز . ش ناسیونالیسم هم رکاب بود میگردید. پان اسالمیزم از اندلس تا اقصای خاور آسیا با
 بنیان های ناسیونالیزم و  پان اسالمیسم از مطابقت با الزامات  اما. مبارزات مشترک آزادیخواهی هند متبارز نبودند 

با مرور زمان فاصله های بر مبنای هویتی بیشتر وپر انگیزه تر شد و فضای مساعد برای هویت  تجدد بازماند و
گردید.کیش محوری  و اختالفات مذهب تباری جامعه هند اکثریت هندوباوران  را  های برمبانی جداگانه متبارزتر

متن  خواست مسلمانان هندوستان درو در برابر مسلمانان قرار داد . این وارونگی  مبتنی بر ارزشها جامعه هند
کشش کثرت گرا ید. بافت وساختار نامتجانس جامعه هندوستان اندرگیر بحران گردرا هندوستان  استقالل خواهی

 ودموکراتیک داشت.
خت زیرا ترس تابعیت از غیر د متحقق وبرآورده نمی سامی پرورانیاین کشش آرمانشهری راکه مسلمانان در ذهن  

میالن به نصاب  . بی باوری برخاسته از حافظه تاریخی ودین  و باالدستی آن هم بر زمینه آموزه های مدهبی وهم 
جدید بود سبب نگرانی جامعه مسلمان هندوستان گردید. با آنکه نخبگان آزادی و  نظام جدید که حاوی نرم های

گسستهای اجتماعی وگرایشات متضادسیاسی به  اما استقالل هندوستان روشنفکران وتحصیلکرده های غرب بودند
کشمیر ازهمین   وهندوستان برمبانی دینی تقسیم گردید."زخم ناسور" ندره گشودناسیونالیزم هویتبخش فرجام منطقی 

 .  برافراشت سر بار ارزشي با زمینه العالجی وقدسیت ملکیت ومنافع ملی
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تاریخ گواه است که در پس منظرتمامی جنایات و دالیل وعوامل زیادی آب میخورد  از بی باوری و بدباوری گرچه 
غرض نیروهای استعماری ومظالم نقش منفی عناصر مفسد، استفاده جو و اقشار طفیلی وتمامیت خوا و دستهای 

 تقسیم برمبانی عصبیتها و انگیزه های آرمانی ارزشی بود که از همان آغاز اما  ازهمه بیشتر جلب توجه میکند
مملو از  وباطبیعت شگفتی آور  دسیسه در آجندای دشمنی این دو کشور داخل گردید. کشمیر توطیه چینی ومانور و

.اینکه دولت هند چرا وتا کدام دربازی سیاسی در حیطه هند کشیده شد اکثریت نفوس مسلمان استکه ذخایر غنی 
 استکمال عدالت درحقوق حقه آنها ومراعات انصاف  به   ملزمو   اندازه در برابر تعیین سرنوشت این مردم مقصر

 میر وآیا كشمیر باجوهر بنیادگرایي با "سپاه صحابه "و"جیش محمد "براي خیر وسالمت كش  .یک روی قضیه است
منافع هند قابل پذیرش است وآیا پاكستان عاقبت تمامیت خواهي بنیادگرایي را با این بازي مافیایي وبازار سیاه 

پاکستانی که با نام اسالم    نمادگشادگي نظام سیاسي است براي آینده آنكشور سنجیده است؟ درحاشیه نظام فدرال كه
از تبعیض کار گرفته  ی اقوام بدو تاسیس تا امروز چرا در برابر زا ایجاد گردید  براساس داعیه اخوت اسالمی  و

منافع کمپرادوران وقشرهای قدرت وکشور را قربانی تفرقه قومی برتری جویی ها وآشوب های قومی 
آیا اسالمپناهي زمامداران پاكستان گاهي هم زندگي مشقتبار وحقوق انساني این "قبایل آزاد"  محورگردانیده است؟

 ترازوي عدالت قرار داده است؟  ای از را با اسیران مسلمان كشمیر دركفه مسلمان
چه  دربرای تامین انصاف وعدالت پاكستان با این"سنگرداران اسالم "وسپاهیان آزادي  «منافع ملی»مشكل 

ولتي د–است.؟چرا قبایل این "آزادي " راكه برزندگي شان حاكم است برگزیده اند؟ ماجراجویي وآشوبگري سیاسي 
پاكستان در هنگامه همین فساد بنگله . هاي اجتماعي وسیاسي چرافساد آفرین است ؟ تهدیدبراي مهاركردن تضادها و

رمحاصره بین دم درسطح بربرها برخورد داشته وبه بهانه اختالف مرزی ادیش را از دست داد و با قبایل تا 
اقتصادی و روابط ترانزیتی افغانستان بر خالف تمام موازین اسالمی و انسانی عمل می کند! آیا پاکستان با کشمیر 
وکشمیری ها همان سلوکی را درپی نخواهد گرفت که بنگالی هاطومار آنرا برچیدند و اقوام دیگر این کشورهنوز 

نسخه ایكه بنیاد گرایی  گراها میتوان توانمند وسعادتمند گردانید؟ باآن مواجهند؟ آیاکشمیر وپشتونخوا را با بنیاد 
 . آزادی ببار نمی آوردسیاست بازیهای چرکین وآلوده  پاكستان براي آزادي كشمیر تجویز كرده است !

د. باید اشتباهاتش را در قبال سیاست های ناپاک حلقات ماجراجوی پاکستان جبران کن پاکستانهم پالکان بین المللی 
بوده وهنوز   وشک برانگیز موقف امروزی ایاالت متحده آمریکا وبویژه برتانیا در برابر پاکستان پرسش آمیز

و پیشینه اختالفات و کدورت های مذهبی، مسئله سرچشمه های  شفاف وروشن  نیست .عالوه از موضوع کشمیر
درگیری برسر این مسئله به کمک وام جهانی کانال های پنجاب در هند نیز مورد اختالفات جدی ذات البینی بودکه 

دشمنی مبتنی بر عصبیت حدود و اخالق نمی شناسدو اگرماجراجویی ها خاتمه نیابد حوادث تکرارش  امافیصله شد 
فاجعه بارتر خواهد بود. دین پناهی سالح دست به نقد مبارزه علیه هر اجنبی است ولی ایدیولوژیک سازی های 

 دیر از این بلیه از این درگیری تا   است. پنجاب وسند وهم چنان بنگال  نت وتجدد نیزمذهبی میداندار جنگ س
 را به آنجا هم توسعه بخشد.  این تهدیدهاي میتواند یعوامل وانگیزه ها.  نخواهدماند   درامان 

وستان قرار تقسیم ملکیت نیم قاره هند  بیشترین امکانات بدسترس هند تقسیم دو کشور عملی شد در هنگامی که
گرفت وسهمی اندکی برای پاکستان حواله شد. انتظار غیر از آن درشرایط پرخشونت وخصومت آفرین آنزمان که 

چه گر ملیون ها انسان گردید تقتل عام و مهاجرسبب  و درآشتي ناپذیري های مذهبی طرفین را مباح الدم می شمرد
با نفوس هم متناسب نبود .چرا كه ثلث نفوس مسلمانان . تقسیمات نبوددور ازانتظار اندتاسفبار ومالل آور 

استرداد سهم  از سیاسی امتناع هند-ایدیولوژیک درجغرافیاي با اكثریت هندي پراگنده بودند . در روند بازیهای تند
تاجاییکه این کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفت ،یکی از این  پاکستان از دارایی های بانک مرکزی هند ،

ه هاست.  وساطت هندویزم مهاتماگاندی سهم مزبور را به پاکستان پرداخت، اما اسالم پناهی زمامداران این نمون
توجه ندارد. از این می توا ن نتیجه گرفت که امر دینی برای رهبری  قبایلیکشور به حقوق مشروع همکیشان 

 پاکستان امرثانوی و وسیله در خدمت سیاست است.
د.اما چنانكه دهنیم قاره اساس ومرعي االجرا قرار  عادالنه همه جا درتقسیم  در راي مردم را .بریتانیا مي توانست

مالحظه شد .اعتناي به آن نكرد وانباري ازاختالفات را بجا گذاشت.پاكستان از ابتداء شاكي بود وترس ودلهره از 
ر به حمایت از آنكشور بپردازد.چنانچه به همان آغاز به سیاست هاي آنكشور انگیزه میداد تا از هرنوع وسایل وابزا

  . كمك هاي نظامي وسیاست امنیت محور گردیدبه تقویت ارتش وتجهیزات جنگي  و در اوج نگرانیهر دري كوبید 
تامین توازن قوا به  برایبخش بزرگ از بجت را به ارتش وابزار تسلیحاتي اختصاص داد.   از غرب دریافت كرد 

 تولید سالح هستوي دست مي یابد.
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که پاکستان آنرا خطر جدی برای کشورش دانست .پاكستان درتالش دستیابي ۱۹۷۵اتمی گردیدن هند در سال   
بالمثل بود. با تجاوز شوروی به افغانستان بخت به پاکستان روی کرد و برای تجهیز و اتمی کردن؛ پاکستان فرصت 

دست آورد چراکه بمثابه خط مقدم جبهه غرب به سنگر جلوگیری از نفوذ شوروی تبدیل گردید. در های خوبی ب
دوران جنگ افغانستان داعیه آزادی کشمیربا قوت بیشتر باز هم جان تازه گرفت و آمریکا که در رویای شکست 

وهمكاري بیدریغ با  شوروی غرق بود و درمقابله باکمونیسم شوروی بر بیداری و اتحاد عصبیت های مذهبی
و هند از دایی الما وسک های جدایی طلب  پاكستان تاکید داشت تا جایی پیش رفت که در برابر دولت های چین

خالستان پنجاب هندبه حمایت پرداخت.تروریسم درسطح بسیارگسترده درپناه حمایت غرب وكشور هاي متحد آن 
 دستیابي به فناوري آزمایش اتومي را اجرایي كرد . تدارك و شكل گرفت وپاكستان با دریافت وجوه قوي و

آمریکا با اغماض وچشم پوشی آشکار  -دوران جنگ مقاومت افغانستان  -در میدان داری همین مصاف اردوگاهی  
تماشاگر اتومی شدن پاکستان بود جالب این است که این اکماالت اتومی شدن از کیسه مساعدت های غرب بویژه 

لیکن آمریکا و به اطاعت از آن غرب در برابر اتومی گردیدن پاکستان در برخورد با آن  گیرد .آمریکا صورت می
 با ایناست.اما گرفته مجددا  از سر  ا  بعد عملیه کمک را  کشور به تاکتیک های واکنشی کوتاه مدت بسنده کرده و

كه به این شدقوط شوروي پاكستان امیدوار نتوانسته برنده بازی کشمیر گردد. باسعملیاتی پاکستان درمیدان های همه 
 11مهم دست خواهدیافت واما با تحوالت افغانستان تغییرات دروضعیت های جیو پولتیک درپی تحوالت بعد از

 نگراني پاكستان سربه جنون كشید.، سپتمبر
آورده و  پاکستان می کوشد با مطرح کردن موضوع کشمیر در سازمان ملل آنرا ازصورت مسئله دوجانبه بدر

دخالت مجامع بین المللی را، در این خصوص به هند بقبوالند. در حالیکه هند به این باور است که قطعنامه های 
سازمان ملل متحد در این باره معتبر نیست و پس از امضاء قرار داد سیمال دوکشور باید اختالفات را با مذاکرات 

 دو جانبه حل نماید . 
شمنی دایمی ندارد و مجریان سیاسی نیز ادعای باالتر ندارند و زمانیکه اهداف )غالبا  پیش گویند سیاست؛ دوستی و د

فرض پوپولیستي منافع ملي ( توجیه كننده ابزار باشند تغییر مواضع امر بدیهی است. سیاست های غرب دموکرات 
له ومالطفت همکاری های همین بستر مغاز بویژه آمریکا پاکستان را صاحب سالح ذروی ساخت وبنیادگرایی در

استراتژیک رسیدن به" هدف" رشد ونمو یافت وجهانی شدن یکی از پیامدهایش آن بود که بازی های بزرگ 
زمانیکه بازی های کهنه پایان یافت بازی های نوین باتوقعات و  باتروریسم ومواد مخدر همتراز وجهانی گردند و
 ت.دوستان نوین در دستور کار سیاست ها قرار گرف

توجیهی برای خصومت نداشت بجز ناسازگاري با بریتانیا وهمیاری زمینه وآمریکا در اوایل در برابرهندوستان 
مناسبات دوستانه باشوروی. این بستر بازی های قاره یی بود که خصومت های هند وپاکستان درنتیجه وساطت 

د توجه قرار گرفت و در مواردی ویژهء انگلیس وتمکین پاکستان در برابرخواسته های آمریکا و انگلیس مور
مناسبات آنها به تباین هم کشیده شد. بادگرگونی های بعد از سقوط اتحاد شوروی وتحوالت بنیادی دربستر 
جیوپولیتیک، جیواستراتژک وجیواکونومیک آسیا همسویی استراتژیک هند وآمریکا در دستورکار قرارگرفت. با 

مل ومنشاء بسیار مهم آن پاکستان است. پاکستان از سر ناگزیری بخاطر مبارزه که عا2001تحوالت بعد از سپتمبر 
. با آنکه هند در سیاستهای کالن و قاره یی   یك گام به پس ..... -پذیرفت طالب همکاری باآمریکا را -با القاعده

بن  اآمریکا را در بازی جاری الجیش بستر وضع گرهگاه تضادهای افغانستان و اماآمریکا جایگاهی برتر دارد 
آمریكا درمبارزه علیه تروریسم ودسترسي به آسیاي میانه براي اداي نقش استراتژیك  زیرا است.قرار داده بستی 

 .چه بسی که موجودیت بنیادگرایی برای تداوم بازی بعدی یک ناگذیری گردد دارد هنوز به پاكستان نیاز
به آسیاي مركزي ازمسیر پاكستان میگذرد.وپاكستان این راه رفت وبرگشت را با  ومسیر حضور پایدار   راه عبور 

شورشگران طالب به کمک  بنیادگرایي در دوسوي دیورند سد كرده است .آمریکاخواستار دفع ماجراجویان القاعده و
نیروها که در تمام  با کشدار ساختن مبارزه با اینبخاطر سیاستهای برتری جویانه پاکستان گردیده است وپاکستان 

امنیت منطقه را تهدید  تدارکاتی وعملیاتی تبدیل کرده اند  پایگاهي  پاکستان النه کرده اند و"عالقه غیر"قبایل رابه 
. پاكستان به بهانه  خشکانیدن ریشه ها و زمینه های تروریستها وهمزمان بازسازی وتوسعه در قبایل وتقویت میکند

. آمریکا هم  بهره کشی کرداسیاست بده وبستان با نام مبارزه بابنیادگرایی ازآمریكا نیروهای امنیتی آن کشور ب
دهشت تمام عیار  به ملیارد ها دالرمیرسد. اما با این همه كمكها جنگ و «خرچ»این   را پذیرفت که رقم هاسخاوت
 حاكمیت ملي افغانستان ونیروهاي ائتالف بین المللي با شدت دوام دارد.  هعلی
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ارایه شد چنین آمده:"ایاالت متحده عهده دار  ۲۰۱۲هر رو درگزارش استراتژی امنیت ملی آمریکاکه در سپتامبر به 
یک تحول کامل در روابط دوجانبه اش با هند شده وبر مبنای اعتقاد راسخ به اینکه مصالح آمریکا یک رابطه  

ه عنوان یک قدرت جهانی رو به رشد که با هم محکم با هند را ایجاب میکند امروزه با یک نگرش جدید به هند ب
(. درحقیقت بازی تروریسم  ومواد مخدر دامی شد که آمریکا را دربند 26منافع مشترک داریم، می نگریم.)

 .همکاری ناكارامد با پاکستان نگهداشت 
بازیگر یگانه وبي نیاز و  پاکستان با تجربه در یافته که آمریکا وغرب نمیتوانند پاکستان را نادیده انگارد .آمریکا 

فارغ البال هم نیست درمیان انبوه از تضادها درگیر است این وضعیت پرچالش باهزینه فراوان و اما دستاوردهاي نا 
تكنالوژیك باآمادگي هاي دفاعي را  –پیدا آمریكاي ابر قدرت ومجهز با آخرین وپیشرفته ترین دستاورد هاي علمي

منطقوي آمریكا  کاستراتژی دستیار زیرا.ساخته استزشهاي دموكراسي لیبرال و ناهمخوان با ار پذیرآسیب 
د . پاكستان براي فتوحات در افغانستان وكشمیر جنگجویان وافراطیهاي كشورهاي اسالمي بو زیخآسیب  ،،پاكستان

بویژه تاكید وپاه  اكنون كه در دو راهي خواست  جامعه جهاني و سازماندهي كرد. و پاكستان وافغانستان را بسیچ و
موقعیت را به فرصت این  تالش دارد تااز یكسو  وهمرزمان ایدیولوژي پاكستان قرار گرفته است  فشاري آمریكا

 .تداوم وضعیت جاري  بحران داخلي آن را نیز دامن زده میتواند.  تبدیل کند 
آمریكا ومتحدین است كه  نامتقارن رعب آفریني و برهم زني امنیتي برضدوق تروریسم عملیات ف دیدگاه 

بیزاري وبي باوریهاي قانوني  یتبحران امن و دنمیك تحمیل باكاربردكمترین نیرو هزینه بیشترین نیروي امنیتي را
 را دامن میزند. ترور وتروریسم با تاریخ درازدامن همیشه پرسش موردي بوده و متولیان آن در برابر نظام و

م را نیز دربرگرفته واما تروریسم برخاسته ازجنگ وبحران افغانستان وبازي اقدامات سربازانه در دفع عوامل ست
درهمدستي با مراكز  ،شبكه اي یافته پیچیده ای سیستماتیك و ای گونه،بزرگ تمام عیار با ابعاد وگرایشات گوناگون 

د كه با نیروهاي شیوه عملیات بسیار زشتي را به نمایش میگذار شتهپیوند ارگانیك داوروند های مخرب  قدرت 
 صرفا  نظامي قابل مهار نیست. 

این نیروها انگیزه هاي زیادي براي تحریك وتحریض وانگیزش داشته آمریكا بدون همكاري گسترده نیروهاي بومي 
 راه اندازي فعالیتهاي گسترده استخباراتي وآنهم در چند سطح و ،جلب رضایت وهمكاري مردم و سازماندهي و

وهمزمان با  تقویت نظام امنیتي افغانستان وتجهیز آن با سالح نیرومند وتكمیل آن با عناصري كه  دریك بازي پیچیده
 برنده نخواهدبود.  یت قابل اعتماد باشند،فاعتمادملي،وفاداري وشفا وزنه از 

جنرال مشرف به اتحاد ضد تروریسم پیوست، جهت پاسخگویی به مخالفین در نطق خود چهار  زمانیکهبه هر رو، 
مسئله -4توانمندی استژاتژیک هستوی.-3اقتصاد واحیای آن .-2امنیت کشور .-1اولویت اساسی را برشمرد :

اما امنیت توانمندي  داد و پاكستان بالبیك به خواست آمریكا درهمكاري مبارزه باتروریسم به اجبارتن در یر.مکش
درازمدت همكاري متقابل آمریكا وپاكستان آنرا  استراتژیك هستوي واحیاي اقتصادي مواردي اند كه میكانیزم كار

پاسخ خواهد گفت. زیراهرسه مورد ذكرشده درحقیقت دوسیه قبلي آنكشور است كه درتاریخ گذشته اش آنراپیگیري 
. به تعویق افتادبه آینده دوسیه کشمیر درپی حوادث بعد از سپتامبر  ركن همان دوسیه است . كرده است.كشمیرنیز

همدستي  زیرا پیگیري عامالنه آن دوسیه درپیامد رویدادهاي پس از سپتامبر ومتهم گردیدن آنكشوربه حمایت و
پاکستان را در  در دو جبهه مانزیگیري همخدشه دار گردید. پ وباتروریسم وشرایط پیش آمده براي پاكستان دشوار 
 رویارویی باهند وجامعه جهانی هردو قرار میداد. 

وضعیت بوجود آمده بود.بازی در دوجبهه  در برابر حرف هاي مشرف درحقیقت تاكید برمسئله امنیت ملي آنكشور
براي  ناخواسته اي را آسیبهایخطرناک بوده پاكستان رادر برابر  آمریكا ومتحدین آن قرارداده ،پرهزینه وناممكن 

را نیز به خطر مواجه مي ساخت. مشرف وارتش  بازی های بعدیآن كشور رقم میزد وفرصت بازی مجدد در 
حساسیت ناشی از تعلیق پرونده کشمیررا میدانست.مشرف  دهدایت میکن پاکستان که آی اس آی رکن مهم کاری آنرا

ع خموشانه در جبهه موضبا  بهه بجنگد .به تقاضای آمریکا هم لبیک میگفت. نمی توانست همزمان در چند ج که
 دنبال نماید. از طرق دیگری  گیو آماد  نه گوابرا    بازی شرقی گامی به عقب برداشته 

 راآغاز حکمرانی طالبان  و زمان هجوم شوروی   متحدین وهمدلی   برای پیشبرد قضیه کشمیر پاکستان  همچنان 
گروهاي افراطیون  .دید گروارد قضایا  بهتر وشرایط بهتر گیید با آماددگر فرصتهایی که ایجاد . هند بااز دست داد

شرایط نقش حضور پیشین را از دست دادند كه درهمكاري با آي اس آي دوسیه رادنبال میكردند  یپاكستاني وكشمیر
.ارتش پاكستان كه مرجع اصلي تصمیم گیري درمسایل حساس وسرنوشت سازكشور است حفظ هدف را بر ابزار 

پاكستان از داعیه كشمیر  .ده تر به استحکام وضع الجیش پرداخت گستروطوریکه تذکر داده شد درپهنه  ترجیح داد
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جنگیدن در زیرا تداوم میكند.  نظرتجدید ابزار صرف نظرنكرد بلكه باتعلیق برنامه جهادي كشمیر درشیوه كار و
ت که از این رو مسئله کشمیر نیز در مستوای سیاست بوده و میتوان گفو زیانبار برایش دشوار بویژه هند دوجبهه 

 (. 27جنرال مشرف در برابرافغانستان دچار تحول و دگرگونی قرار گرفت.)
جهانی چشم انداز  بسترو سپتامبر ودگرگونی بنیادی در حوزه منطقه – 11رویداد  بعد از فروپاشی شوروی و

ست نا خورده باقی بماند . منافع استراتژیک آمریکا در آمریکا نبایست ونمی توانست همچو گذشته دک استراتژی
حوزه جنوب آسیا ایجاب بازبینی میکرد و در سطح سیاست حوزه این چین بود که بامنافع امنیتی ! آمریکا رویارویی 

د در همیاری با هن میکرد .هندوستان کشوری بود که در گذشته هم فی نفسه با منافع آمریکا تصادم نمی کرد. آمریکا
مجبور به تحمل شگردها وآسیب هایی نیست که از زاویه دوستی زمان جنگ سرد از ناحیه دوستی پاکستان متحمل 
میگردید و از منظر پاکستان روابط استراتژیک آمریکا وهند به این معناست که منافع پاکستان در منطقه با منافع هند 

 (.28وآمریکا برخورد دارد.)
موضعگیری پاکستان را درتالش برای داشتن  امروز یر ترفندها در از بدو تاسیس تاترس از هند صرف نظر از سا

که فراهم بود  از قبلبرای جلب این همکاری وپشتیبانی زمینه ها و عواملی  کهاست حامی وپشتیبان قرار داده 
کاستی ها ودستیابی  چنانچه این کشور بعد از استقالل برای رفعه است،فرصت ها سود برداین  پاکستان به موقع از

با چین دردهه هشتاد سده بیست با چین وآمریکا هر دو  ۱۹۶۰با آمریکا در ۹۵۰به توانمندی استراتژیك در سال 
 به توازن هستوی دست یافت.تا از بن بست گیر آمده رقابت در برابر هند رهایی بر این مبنا نزدیک گردید و 

مركز برای غرب بیشتردر پاكستان  .ابعادی دیگری یافتدوقطبی بستر بازی بحران افغانستان مبارزه رقابت  در 
برابر هجوم شوروي قرارگرفت و تجاوز شوروي به  درغرب دفاعي خط آنكشور درحقیقت ،ت گرفتوجه قرار 
كنار آمد. با تسامح توي شدن آن شد وحتي باهس به پاکستان كمكهاي ملیاردي از سوي آمریكا محمل مهمافغانستان 

مشترك  در دیدگاهقضیه كشمیر ،مسئله دیورند ،خطر كمونیسم هنوز حلقات بهم مربوط  چرا که  این امر طبیعي بود
 .بود وجدی به اهداف تعیین کننده  نرسید در غرب  برایمشترک این ابعاد  .غرب با پاكستان بود 

سرنوشت پاكستان گره زدند پیشروي  با را نظامي ها رویدادها .عمل كرددیپلماسي پاكستان هوشیارانه وعملیاتي  
روابط سیاسی آمریکا پاکستان ما شاهد خود  مسیردرگرچه را دنبال كردند. درگذشته  راستااین  دری گیروبهره 
قطع یم) اصالحیه های که کمک آمریکا را مشروط وه اهمکاری های نظامی از سوی آمریکا به پاکستان بود داری

خود به پاکستان درمسئله توازن قدرت در منطقه را دریغ   آمریکا در دوران جنگ سرد کمکهای با آن هم .میکرد( 
رقابت با  در درگیری های افغانستان هزینه مالی توازن قواي نظامی دردر همکاری با غرب نداشته است.پاکستان 

مبارزه علیه دهشت افگنی جبران میکند. یکی از  درهم در آن زمان وهم پس از آن  هند را با دریافت کمک ها
وفشار  از صحنه کشمیر به بازی های جاری درافغانستان برابر هند ردنماهای بازی در افغانستاان انتقال رقابت 

 ست.برافغانستان تا دست برداشتن از روابط دوستانه استراتژیک با هند ا
و  پاکستان زبان رهبران نظامی وسیاسیهم از  ازحضور هند دربازسازی وهمکاری با افغانستان نگراني این كشور
تعلقات نزدیك هند وافغانستان این عرصه صدمه  در از زبان نمایندگان دولت هاي غربي كه گویا هم این شکوه ها

عدم اعتماد والتهاب ،اطمینان  دیده است بازگو گردیده است.این جا مالحظه میگردد كه گرد وغبار كدروت ها عدم
اري و هنجمشكل پاكستان در روابط منطقوي پیش فرضي و .موجود است دیدگاه پاكستان هنوز درد ودشمني قبلي در

برد باخت که پاکستاندر  كه  شیوه ها و ابزاري بازي هاي  این استمنبعث ازمنطق منفي است. نكته قابل تامل 
براي پاكستان سازگار  وتغییر معادله منطقوی  دراز مدتدر مناسبات اب كرده افغانستان انتخروابط با منطقه و

جغرافیایی فراتر رفته وبه اطاعت از عزایم پاکستان تمکین  که بنیاد گرایی اکنون از محدوده را چنیست وسودمند
 .نمیگرددني پیش بی مفید اقل از زاویه منافع آنكشور پاکستان را  درمسیر ناخواسته قرار داده حد نکرده

بنیادگرایي دردیدگاه تئوري پردازان وكار شناسان استراتژیك پاكستان ابزاري براي مقابله با كشور هاي همسایه  
درنظرگرفته شده بود . اما این نیروها درس هاي جدید بجا گذاشتند.این نیروها آنگونه كه پاكستان تصور میكرد 

است كه همنوایي با آن از هم خشونت آنها متوجه اهدافي . نماندند باقیاجیران محض براي تامین منافع پاكستان 
گردد . زیرا منجرخطرناك  به پیامدهایپیامی خوشی برای آینده سیاسی آنکشور نبوده وسوي پاكستان مي تواند 

هم با اتكاي تصور فتح افغانستان از سوي پاكستان ویا امتیازگیري به این وسیله ویا تداوم بازي كشمیر درافغانستان آن
 فرمایشات استخبارات ارتش وسازمانهاي سیاسي افراطي پاكستان در با خط سوي  نیروهاي مشترك پشتون هاي دو

 -برد فكري این جنگ ومداخله ابعادي دارد كه درچراکه  درازمدت اثرات وارونه وعكس هم میتواند داشته باشد.
 است امور راپیگیري نماید. ارتش پاكشتان مجبور .سیاسي طالب قابل گنجایش نیست 
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ل درنظام از آنها حمایت ماشتمي مي سازد .، مگر اینكه بخشي از بنیادگرایان حگرفتن آنرا  ب مچاسبااین اقدامات 
كه باتروریسم مطابق را  ایرو بنیادگرایي  كنند ویا سناریوي رویدادها از اهداف جهاني نمایندگي نماید. به هر

غرب وناتو وهم چنان ایجاد  در عکس العملاز آنچه ومتناسب گردید هنوز از محاسبات پاكستان بیرون نگردیده 
اكنون كه غرب درمبارزه اش علیه  .بودپاكستان انی دولتمردان نگرمایه  موازنه ازدست رفته برای پاکستان ـ  

با پهلوهاي  راطالبان سیاسی  اجتماعیهمراهي با اصالت ،تان پاكساست.  مانده درجا تروریسم بالتعریف و
یدك  همزماننفوذ هند اطمینان افغانستان دوست  و همچنان حصول سیاسي وشورش آفریني كه درآن  -دیپلماتیك
 با بازي بحران تحمل ادامه میدهد. را آن كشور قهر وخشونت بنیادگرایي در و شامل روند کردند ،میگردد 

تاكتیك هاي ، کاربرد گزینه خشونت وتكفیرگرایي  روابط فرامرزي و با،تحکیم  طالبان با تجدید سازماننیروهاي  
بر دست   فرسایشي را برگزیدند.مبارزه فرسایشي .توام باخشونت اما درازدامن ،زیرانامتقارن نبرد دراز مدت 

 طغیان بنیادگرایي ابعاد بناء  ان دارد .اذعاز سوی جهان کفری درازي به حریم كشورهاي اسالمي وسركوب مسلمانان
د .این ها نه تنها ماننخواهد  باقیدرقالب استراتژي ارتش پاكستان  و داشته فراتر از توقعات منطقوي پاكستان

.این چالش مالزمه ندپاكستان را نیز با چالش هاي بزرگ مواجه ساخته ا و کشورهای خودیكشورهاي دشمن بلكه 
رخط مرگ بتناقض عوامل متعدد وبازي چند سویه است . این مخلوق وپرورده دامان بازي بزرگ افغانستان 

امروز كه بر داعیه اش پاه مي فشرد . وزندگي قرار دارند. دولت پاكستان بختش را با آزمون كار وپیكار آن گره زد 
د .پاكستان  باصطالح " هم خداوهم خرما" بازي واهدکرخنرها  هانآ به سادگي یقه اش را از دستنیز دولت پاكستان 

 را دنبال مي كند به این معني كه براي بدست آوردن امتیازات نقش دوگانه بازي فرسایشي دوپهلو را ادامه میدهد. 
ست وپاکستان آنچه مهم است وپاکستان بر اهمیت آن آگاهی دارد موقعیت آن کشور درامتدادجنوب با آسیای میانه ا  

در دست دارد.درمسئله افغانستان كشورهاي هند وپاکستان مواضع مخالف  دررابطه با هند این برگ برنده را
.دشمني تاریخي دربرابر هم نه تنها براي این دو ملت بلكه بر روابط منطقه همجوار اثر منفي داشته .دارند
نفع  هند وهم كشور هاي آسیاي میانه است تا از روابط بازرگاني ومواصالتي هم به  درتعامالت منطقویاست.

مناسبات خصمانه دوكشور مانع تامین مطمئن این رابطه است. روابط بالمانع با هند  طریق خشكه بهم وصل گردند .
كه مي تواند عامل بسیار خوب براي توسعه افغانستان باشد از مواضع خصمانه پاكستان پیوسته آسیب دیده وآسیب 

پاکستان این مسئله جایگاه شامخی دارد. پاکستان درسیاستهای کالن  استراتژیک منطقویدید گاه  در, مي بیند
 .ندموجودیت خود میداموانع جدی در برابر وبزرگ  خطر رادوستی هند وافغانستان  منطقوی خود

برای اینکه از این مخمسه رهایی یابد روی کار آمدن حکومت دوست )!(درافغانستان را از مسئولیت های اساسی 
به ممکن و سیاست خارجی ومنطقوی خودمیداند..پاکستان افغانستانی راکه رابطه همسان باهردو کشور داشته باشد 

باسیاستهای منطقوی  ن طرفدار افغانستانی است کهپاکستا با درجو روابط موجودنیز  هند.ظاهرْا سود خود نمیداند 
 دست داشته باشد. برابر پاکستان  در در یتمسکاختالف مرزي حل درتا  آنکشور همسویی داشته 

 
 :   آسيا جيوپوليتيک جنوبتنشهای مسئله  كشمير

   وتجارب ناشی ازاروپایی   فرهنگاز واثر پذیری م قاره هند،در نتیجه آمیزش آگاهي و شعور سیاسي مردمان نی
سیاسی  آگاهي که درنتیجه این    گرفت   شکل مردم این سرزمین ذهن وضمیر در از کار وپیکار با استعمار 

 خروج استعمار مطرح شد . و خود ارادیت پس از استقالل  ،مبارزه برای
پیش  چهگرقاره هند شکل گرفت اختالف دینی مردمان شبه  ملت دولتهای مستقل برتشکیل این خود آگاهی درمسیر 
حصول برای كاروپیكار از عالوهازسوي دیگرمردم نیم قاره .. ل کرده های  اروپا بودندیگامان آن عمدتا  تحص

روند زوال امپراتوري   دوم آموختند. جنگهاي جهاني اول و نیز كشورداري راب ودانش  اداری ورتجااستقالل 
تسریع كرد جنگ جهاني دوم حقیقتي را تفهیم كرد وآن تامین استقالل وسپردن مسئولیت به خود مردم نیم  راانگلیس 
زیرا مردم  بودراه آبرومندانه  نیز آینده بریتانیا حضوربراي سالمت  و بودوامر برگشت ناپذیر   ناگزیرکه  قاره هند 

سیاسي وحراست ملكیت این داعیه از  بازسازی ستان درنیم قاره هند به كمتر از آن راضي نبودند. اما جامعه هندو
 ،ناحیة مناسبات پیچیده اجتماعي وفرهنگي جامعه هندآسیب پذیربود. جامعه هندوستان درنتیجه اختالفات داخلی 

 گرایش دو خط متضاد اسالم و هندو تقسیم گردید . دو در ننگاآه پیشتالش هاي سیاسي 
دچارآسیب هاي را  ینده نیم قاره آدر فرهنگ سیاسي نیم قاره هند مبارزه مردم براي استقالل و شگافاین آشفتگي و

محصول قرن ها  یگهواره تنوع فرهنگ ها وفرهنگ گشاده دل جدید وایدیولوژی رهنما شرایط.فراواني گردانید 
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بینداز و حكومت كن دم آسود و تا  همزیستي دوستانه مردمان نیم قاره را برهم زد. انگلیس هم در سایه تدبیر تفرقه
 آخر از آن بهره گرفت. 

اراده مردم نیم قاره براي حصول  جنگ هاي جهاني سده بیستم وتحوالت رهایي بخش و پیآمدهایبا دگرگوني ها و 
حول استقالل نیم قاره از سیطره استعمار،خروج از هند براي بریتانیا چاره ناپذیر بود. اما مسئله استقالل به این م

 تمایالت متضاد وپرخشونت زیرا تنشهاي هند ومسلمان  .گردید كه هندوستان واحد را چگونه آزاد ومستقل اعالم دارد
یا در  وپرسشي را ایجاد كرد كه آیامردمان نیم قاره میتوانند بعد از تسلط بریتانیا خودمشكالت خویش را حل كنند و

دو کشور جداگانه را بگذارد،که درنتیجه راه دومي برگزیده شد.  سنگ بنای -"جنگ شدیار سر شدیار" -همین آغاز 
سرنوشت سیاسی به هند ومسلمان مورد قبول وتصویب دولت بریتانیا قرارگرفت زیرا شبه قاره تقسیم 

 دوجریان عمده سیاسي دورنماي آنرا تصویركرده بود.و  مذهبي آشكار ومشخص  اتبرمحورگرایش
بر مستوای مرزهای بنیادی که  دی برای مردم نیم قاره بر عصبیت ودشمنط تند بناء شد.اما این آزاتقسیم حتمي بود  

اجتماعی  واقعیتهایمسایل اختالفي  زیرا  گذاشته شد لذت آزادي را دركام مردمانش تلخ گردانیدخشونت اعتقادی  
خصومت ادله تنازع بقاءبا..مناسبات دوکشور با نوع مجماند جاربفرهنگی برای نظام پاسخگو  ودموکراتیک آینده 

 بلوچستان وکشمیر –از دگرسو. دراین میان دومنطقه سرنوشت نافرجام و پرتشنج یافتند: پشتونخوا  خورد رقمدیني 
مورد  . هردو . سرنوشت كشمیر بدست مهاراجه هاي هندو رقم خورد. همانند تصمیم خان كالت، دربلوچستان

ت مسلمان در دایره نفوذ هندوستان قرارگرفت. .حال آنکه پاكستان آنرا فیصله تقدیر فرض گردید و كشمیربا اكثری
 شد. حرمت میوپشتونهای آنسوی خط پشتونستان كه باید مصلحت افغانستان  مسئلهحق خود میدانست و

این هردو توپ نزاع را  قربانی عصبیتهای دینی گردیده.در ترازوی گرند وقرآن آینده معضالت اتنیکی  اما امانتها 
 گذاشت.  جادر میدان كشمکش دشمني دولت هاي سه گانه  انگلیس درهمان آغاز

دایرشد و" شیخ  یك مجلس موسسان دركشمیر،انگلیسي هند بریتانوی  فرماندار ، درزمان لردمونتباتن نماینده انگلیس
كشمیر قانون پیروان خود پركرد و به الحاق با هند صحه گذاشت". تاسیس مجلس موسسان  عبدهللا مجلس را از
ابه تصویب رسانید و حاوي بندي بود مبني بربخش الیتجزاي هندوستان بودن كشمیر و آن هم به  اساسي كشمیر ر

حق صاحب و  مالك ،از زیر اداره هندمستقل بریتانیا كشمیر را این امید واهي كه شاید در فرداي استقالل از
براي  و مهاراجای سک  خان قالت براي كشمیر باتصمیم خودارادیت خواهدكرد . براي بلوچستان با توافقنامه 

را كه طالیه داران  تصوری جعل گردید .  ی )انتخاب دینی(روشها صوبه سرحد هم با هواداري مسلم لیگ اسناد و
پس  افغانستان در باره حقوق خودارادیت پشتون هاي آنسوي دیورند   حكومت هايواستقالل در زمان استقالل 

 شیخ عبدهللا  نیز همین تصور را داشت .-ره مي پنداشتندآزادي نیم قا
کوتاه آمد ودر صحنه سازی های هم مكنونات سیاسي وملي گرایي هند را درست درك نكرد .در بازی هاي بعدي  

اكثریت كشمیری ها مجبور به  وي گفته بود كه چرا به خاطری که( .۱۹۵۳این بازی های سیاسی زندانی گردید )
نباید رابطه خوبي با هردونداشته باشد!؟ یعني كشمیر باید كشورمستقل باشد.  ند یا پاكستان باشند؟ چراپیوستن به ه

وتجزیه برمبانی مذهبی را برای  خودارادیت  تاكید داشته اند با هند واحد  خودارادیت شانبر نیز  خدایي خدمتگاران
زیرا تقسیم دینی نیروهای پشتون را پراگنده،آسیب پذیر و از خود ارادیت  دور ومنحرف  .منفی ارزیابی میکردند 

 میکرد. 
در همان آغاز استقالل نیم قاره  آزادنخستین هجوم براي آزادي كشمیر برمبناي احساسات دیني به همت قبایل چنانچه 

قوت هاي پاكستاني هم بخت  ۱۹۴۸سال  ند. درینی کردو عقب نش (تسخیر سرینگر)توفیق نیافتند که صورت گرفت 
دولت مسایل مورد  شكل گیري وبه رسمیت شناخته شدن دو با سودي نبخشید. زیرابا وجود ادعا    اماآزمایي كردند 

اصل حقو اصوال امرثانوي گردید. اختالف وحق خودارادیت كشمیري ها در برابرحقوق دولت ها ي تابع الزام و قً 
حق را تعیین کرده و این حق با زور  بنا یافته ،زوربر قدرت و کاربرد   مناسبات دولتها هماست و هاامر اراده دولت
 نهاده شده و حاکممعاهدات سیاسي منابع  اجبار متابعت از بنیاد امر حقوقی در هرگاه.  ه استدیمیل گردعحفاظت وت

به محدودیت د آزادی محکوم داگره تابع پیش فرضو ثانویآزاد مردم درانتخاب وتعیین سرنوشت  اراده آگاهانه و
بخش هندي توانست    به پاكستان رسید و شیر «آزاد کشمیر »ه خواهد بود. درتقسیمات هند وپاكستان، سهم روبا

 و یا پیوستن به پاكستان گردد.  مانع استقاللرا تصاحب و كشمیرعمده 
 ،مرجع تصمیم گیر  اماارجاع شد  چند بار به سازمان ملل )کشمیر(دعوای خصومت هاي خشن و نبردهای خونین

قبول شده مرقوم  نظام بین المللوجود نداشت تاخللي دردر دعوای طرفین  قاضی و از آن مهمتر مجری قانون 
در  هم تلنگر بدارد. درشورای امنیت كه مركز قدرت وتصمیم بود.هم چنان در مجمع عمومي سازمان ملل متحد
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جنبه  .بسادگي مانع تصمیم میگردد شورای امنیت پیوند دارد كه مخالفت یكي ازاعضاء اءرآبا اتفاق  حدود مناسبات
دعوی ارجاع  اجرایي تصامیم مجمع عمومي ونهادهاي مربوطه آن تضمین قطعي واساسمندندارد.درمسئله كشمیر و

د که فردای نتمام نمایی میدان دریچه آنرا زیرا .برنجاند طرفي راند حاضر نبود عضوی هاکشور، آن به سازمان ملل 
 . استاصولي میدانستند كه مناسبات بین الملل برآن استواربا  مغایر هرحاکمیت را تهدید میکرد.

مسایل تاامروز دست  این راس آمریكا و شوروي مشكالت حقوقي در اردوگاه در ازتضادكشورهاي شامل دو عالوه 
 به میکانیزمها وشرایط بسیار پیچیده ونتایج صعب الوصول تر منهمک بوده جع اناخورده باقي مانده است. این مر

آنرا بمثابه یك   میدان بازي هاي سیاسي هرقدر زیر و روشد هند  ..کشمیردر ردقراردا  تقابل ایدیولوژي هانقطه  در
با رهبری  المللسردمداران نظام بین ازقلمرو خاك خود دانست. الیتجزای ایالت  نظام فدرال هندوستان بخشی 

تنازع بقای دوکشور "کمک"  مبارزهبه   هقرارگرفت ازمنازعه حمایت آمریكا و شوروی ، در بازي های منطقوي 
. مناسبات داغ وآتشین دوکشور بازارگرم براي سالح فروشي رقابتها تبدیل شد تژیكاجیواسترجنوب آسیا   به  .کردند

کرشمه  رار دادند. بازارخرید وفروش سالح هم امری شد حیاتی وتوأم باشد سالح كافي با وام ونقده دراختیار هردوق
جانب قرضه در گرو احسان و منت قرار داده و هردو  های محیالنه بازي هاي استراتژیك. هردوجانب را با نقد و

 سالح هاي خود وابسته گردانیدند! مدد بهطینت شیطانی آدمی  گراییدر واقع  را 
درپاي این رقابت دشمنانه ریختند. به ارتش  انهداشتند ازنقد ونسیه بیدریغ کشوربساط  هردو دولت هرآنچه در 

پروري پرداختند. درجریان تالش های جنون آمیز هردو كشور با سالح مدرن تا دندان مسلح وبه نیروي اتمي مبدل 
در تجلیل از استقالل  ند تاسعی بر آن دار هر ساله  -هند وپاکستان  –دولت هردو  کهرسم براین است  گردیدند. 

گذارند!. با اینکه این ببه نمایش باشکوه تر را در رژه های نظامی طینت انسان هابزی احساسات میهني کینه ونفرت 
 سیاست کیشی ،داشته استنبه مردمان دوكشوریكه تاریخ پربارمشترك دارند ماحصل نیكو و سودي  مسابقه، دشمني

متصور برای التیام آن که دراخالق سیاسی ایدیولوژیک حاکم امیدي ه اث گذاشتزخم چرکینی را به میرنفی گرا 
همکاری اتحادیه وكانفدریشن مشترك المنافع و به ای فلسفه وجودي ساختار منطقهبر تغییر  نگاه به جلو مبتنی نیست.

 گیمرزهاي سیاسي ایدیولوژیك  بسود سازند وکاهشارجحیتهاي موجود  هاي پرجاذبه تر از مولفه شرایط ودر ایجاد
 نقشه راه است که در برابر نسلهای این دو کشور ومنطقه جنوب آسیا قرار دارد. پیوندهاي دموكراتیك  و

این همه پرسی هرگز عملي نشد. آنچه را انگلیس و  اماراي مردم كشمیرمورد پذیرش بود تاسیس دوکشوردرآغاز
فیصله  انجام گرفت. هند  درتعیین سرنوشت کشمیر هم مشابه وعده کرد؛ بازی  شتون هابعدا  پاکستان با بلوچ ها وپ

وبه بغیرآن تن در نداد    مهاراجا را كه زمام امور رسمي آنزمان كشمیر را در دست داشت بسنده دانسته به تدبیر 
 .ام دادازحفاظ كشمیردو حامیت 

موكراتیك مردم كشمیر را ارجحیت میداد وسهمي بهتر درتوزیع تمنیات بنیادي ودهم اگر جانب هند  بگونه ترجیهي 
فرصتي میشد احتماال  ارزشهاي جامعه هند به كشمیري ها حواله میشد وبرنیروهاي مترقي كشمیر سخت نمیگرفت 

 نزدیكي بهتر دوكشور هند وپاكستان. همکاری براي 
عوض  در بخاطر ناكارامدي آن منحل و عدهاسازمان ملل درآغازبراي رفع تشنج كمیسیوني را مقرر داشت ولي ب

نماینده ویژه براي آن برگماشته شد. تالش های دیپلوماتیک ازمجاری سازمان ملل پیشنهاد میانجیگري نخست 
هم مورد قبول هند واقع نگردید. به حكمیت گذاشتن موارد اختالف را نیز  ۱۹۵۱وزیران جامعه مشترك المنافع 

در سازمان ملل متحد انگلیس را به مداخله  ۱۹۵۲میان هم جریان یافت. نماینده روس در ردكرد. بازی از نیم رخ حا
پي  هم نتیجه یي در نهرو و بوگرا  یدر كشمیر متهم كرد كه قصد پایگاه قرار دادن كشمیر را دارد. صحبت ها

نداشت. پاكستان در میان ترس و بیم راه اتكاء به غرب و جلب حمایت بخصوص آمریكا را برگزید . روي مسایل 
دوام داشت .پیمان عدم توسل به جنگ پیشنهاد  نیزمربوط به كشمیر چانه زني هاي دیپلماتیك و بازي هاي سیاسي 

 هند بود كه بنا به دالیلي از سوي پاكستان منظور نشد.
 «نیت بد قضاي سر»اسف از گزند تضادها ودامن زدن اختالفات سیاسي مذهبي پاكستان در مسئله كشمیر با بات –

د.ولي پاكستان براي توجیه اقدامات خود دالیلي عرضه انجام داقلدري ها مواجه شد كه در حق بلوچ وپشتون همان 
تجربه ثابت كردكه براي رسیدن تاآستانه  لیکن داشته كه آن اصول كلي و اساسي تفكیك براي تشكیل دوكشور بود.

در زدودن ابهامات وسواستفاده ها در تشكیل ملت دولت ها  هاکاستیو بی انصافی هاانصاف وعدالت موارد زیادي از 
نیست مگر اینكه مضمون مناسبات درون نظام ملت دولت ها وروابط نظام بین الملل   یسرد. این مکرباید تحمل را 

 بیابد .اساسات عادالنه 
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براي دامن زدن  روآوردن پاكستان به آمریكا و جلب كمك های آن حساسیت هند را برانگیخت . پاكستان را مقصر
تشنج دانست .پاكستان در مورد پیشنهاد هند گفت كه این نوع بیانیه شاید بتواند اساس خوبي براي تبلیغات بین المللي 

دربحبوحه این وضع متشنج وآشفته  (29ت بین دو كشور كند . )باشد ولی نمیتواند كوچكترین كمكي به حل مشكال
این  درمناسبات کشورهای منطقه وبازی ابر قدرتها پاكستان از آمریكا در خواست كمك نظامي كردوگامهایی در

پاكستان از بدو تاسیس در  راستا برداشت. هم چنان بخش اعظم بودجه ملی کشور صرف مخارج نظامی شد .
مختلف براي بقاي خود تالش كرد.تالش براي عقد روابط نزدیك با كشورهاي اسالمي. دوره الحاق به استقامت های 

رهبران این کشور  ،پیمان بغداد.این تنها سیاست پیوستن داوطلبانه به دامن غرب نبود که پاکستان در پیش گرفت
 دراستقامت جلب همکاری کشور های اسالمی نیز کوشا گردید.

نخست وزیر پاكستان اعالم داشت، كه پاكستان بنا به در خواست مسلمانان شبه قاره هند به وجود  لیاقت علي خان 
آمده تا سرزمیني باشد براي عمل به ایدئولوژي اسالمي و ارایه آن به جهان و از آن جاكه ویژگی برجسته 

استا بود كه براي ارتقاي ایدئولوژي تحقق اخوت اسالمي است بنا براین بخشي از ماموریت پاكستان در این ر
 (30مواالت و همكاري بین كشور های اسالمي هر آنچه را در توان دارد به كاربندد . )

دولت ها ازمنافع ومواسات تعریف های دیگری ارایه داشت.ایوب خان در راهپیمایی -اما واقعیت ها دردنیای ملت 
ولی مذهب در واقع دیگر نیروی محرکه بدان  اظهار داشت که "گرچه گفتن آن سخت است  ۱۹۵۸"اتحادیه ملی"

اینک ملی گرایی سرزمینی حکم نیروی محرکه را یافته است". راستی هم دولت ها  نحو که در گذشته بود نیست و
برای توجیه خود بجز ملی بودن چی توجیه غیر از آن می توانند ارایه دارند!. درآغاز آمریکا درمواجهه با هند 

میانه  موضع گیری و و مناسبات ذات البینی موانعی نداشتند ولی منافع وتضادشوروی وآمریکا ازبستر ایدیولوژیک
هند را ازدوستی و نزدیکی  -حوزه هاي جیواستراتژیك تقابل منافع ابرقدرتها-دشمنانه دوکشور هند و پاکستان 

 آمریکا فاصله داد. 
اقتصادي كه  -ت هاي جهاني دو اردوگاه ایدیولوژیكرقاب اماكشور هند  وپاكستان دالیل خودرا دارد . دشمني دو

ده بودند نه تنها دشمني این دو كشور بلكه جغرافیاي خشونت و رقابت هاي خشن کشی جا براي هم كمینهمه در
ه و دتحمیل کرسرنوشت كشورها  حکومتهای بدی را بربخاطر منافع استراتژیك ه داد را گسترش درسطح بین المللي

نفس آشتی ناپذیری نظام بین الملل دفاع كردند.  درمسیرهاي دلبخوا آننظامهاي سیاسي وابسته بسیار فاسد از 
دوقطبی متقاظی چنین دیدگاهی بود.رایطه غرب با پاکستان وهند نیز از همین چشم انداز مطابق میگردید ورنه 

اسي كه درنیمه  اول جوالی تشكیل یافت، ایوب خان در خالل نشست سی مناسبات امریکا با هند درآغازحسنه بود.
اظهار نمود، كه غرب با تسلیح هند به كمونیزم مدد میرساند؛ زیرا كشورهاي كوچكترمنطقه ناگزیرخواهدبودبرای 

نگرانی پاکستان ناشی ازتعارض هویتی بوده از یکسو بنیاد دینی داعیه ( 31حفظ آزادي شان متوجه چین شوند.)
کشیدن پرابلم های شگافهای احتماعی آن کشور بود که بنوبه خود متقاضی تظام سیاسی با اسالمی از سوی دیگر سر

اتوریته که هم از بحران داخلی  حلوکیری کند هم مناسبات با هند را مدیریت کند. از این رو در هویت سازی آن 
  پیوسته دوگونکی حضور داشته است.

ن نه اربابان" به چاپ رسانیده بود نوشته است؛ كه عبدهللا ایوب خان در زندگي نامه خود تحت عنوان " دوستا
پیشنهاد پوشالی و بحث تشكیل كنفدراسیون بین هندوپاكستان و كشمیررا با خود همراه آورده بود واظهار تعجب می 

باید چنین پیشنهادی را که درواقع پایاني خواهدبود بر استقالل پاكستان، عنوان كند  کند، که چرا عبدهللا
همین بود كه دو كشور پیوند ها را از نظر قانون اساسي بین یكدیگر ایجاد كنند " امید وار بودم  (.خواست نیرو32).

هند وپاكستان بتوانند نزدیكي بیشتر به یك دیگر بیابند و حتي قانون اساسي آن دو به هم نزدیكی تر شود تابه امروز 
. آنچه مطمح نظر نهرو بود تعویض برگردان (33ان مي شد")چنین حرفي نزده بودم زیرا، كه موجب رنجش پاكست

 ایدیولوژیک پاکستان بود..
: است  روابط دولت هاو ماهیت   مناسبات کشورهامتباین از مواد ذکر شده میتوان دریافت  حقیقت که نکته ایرا  

بر عنصر دینی گرایش ؛که یکی با تاکید که دو موضع قوی وضعیف را بر می تابد تفاوت دیدگاه هند وپاکستان
که را  اییمگرهآشکار جدایی را باز تاب میدهد كه بیانگر ترس نهفته اقلیت ها وکشور های ضعیف است ودیگري 

 . امخالف تقسیم است توانمند ام
به نگراني هاي ناشي از همچوموارد چگونه باید پایان در روابط  کشورها  سوال این است كه در نظام بین المللي  

عمق بیشتري دركشورهاي كم توسعه یافته ودرحال توسعه باید تسري داد زیرا دغدغه  اما این نگراني را تا داد؟ و
نه درماني درحقوق برطبل  مرکز گریزی می کوبند ونگراني جدي تر وبیشترامروز دراقلیت هاي داخلي است كه 
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نهرو زمانی در باره حمایت طلبي كشورهاي  بین الملل دارند ونه دولت ها براي مشكل آنها راه حل داشته اند .
 كوچك منجمله افغانستان نسبت به شوروي گفته بود" میتوانم درك كنم كه بعضي از كشور هاي كوچكتر آسیا، تحت
فشار حاكم برآن ها ناگزیر از كرنش در برابر قدرت هاي بزرگ مي شوند و عمال  به اقمار آن قدرتها مبدل میگردند 

ظاهرا  این تعبیر نهرو  -(34د، قدرت مخالف با آن ها به قدري عظیم است كه هیج مفري نمییابند )زیرا چاره ندارن
در مورد پاکستان هم صدق میکند. اما پاکستان عملکرد هایش را با آن چگونه توجیه کرده می تواند.؟ زیرا بازی 

ومنافع ملي آن مطابقت دارد  ی وانمندمورد انتخاب اسالم آباد ماجراجویی بدی راعرضه کرده که نه با واقعیت ت
 فراتر است.   نیز وهم عواقب آن از خواست توازن قوا

عنصردوم، رجحانات ملی گرایی پاکستان حمایت طلبی به هرنامی بوده این کشور برای بقایش حاضر به پذیرش  
ت وسبب گردید تا روابط چنبره حمایت طلبی بوده که کار بازیگران اردوگاهی را در مسابقات منطقوی آسان ساخ

 پیچیده وابستگی نوین پاه بگیرد. وترس وبد باوری در مناسبات کشورها بویژه هند وپاکستان محک ومعیار حب
ابزار  و ملی را به عنصر –الوطنی وبنیاد ساختارمندی آن کشورگردد. هم چنان ترس از هند ایدیولوژی دینی 

تا ایدیولوژی این مورد ترس ونگرانی باید وجود داشته باشد اما .پرکشش برای ارتش و دولتمردان تبدیل نماید 
دیدگاه منفي این کشور مایه گذاری گردیده  شناسی اساس هستی .به این معنا که تضاد ودشمنی درپاکستان پاه بگیرد

است. همین ایدیولوژی روابط پاکستان با کشورهای همسایه درسیاست گزاری های داخلی وحکومتهای ملکی 
 ناسبات آن با ارتش نقش بنیادی داشته است.وم

رجحانات اساسی وهویتی گردیده وبا اصل اقتدار ملی که تجلی خود را  گویا  درنظام سیاسی پاکستان برخی عناصر
درقوه قهریه )ارتش ونیروی امنیتی( می یابد، سبب انتقال صالحیت فوق )محتوای دموکراتیک (قانون اساسی 

 یروی امنیتی( میگردد.پاکستان به )امنیت = ن
راجع به کشمیر صالحیت های حقوقی نظام فدرال را نقض ودچار  بالخصوصمناسبات تند وخشن هند وپاکستان 

حتی بودجه ونحوه مصرف آن پیوسته ازمجاری ارتش کارسازی گردیده است. پیگیری این سیاست  ،اشکال گردانیده
ی موجود بوده حاکمیت قانون وساختار مندی نظام سیاسی در سبب گردیده که عدم تناسب جدی مناسبات ملکی نظام

وجود برتری وتفوق طلبی ارتش با چالش دایمي مواجه باشد. دنباله این ناهمسویی تنش هایی در پی داشته وارتش 
ازطریق انتخابات به نیروهای ملکی سپرده است. اما  حکومت را اوج آن با اجرای مانورهای ملکی سازی موقتا   در
بعداز مدتی درنتیجه تصامیم مهم ملکی سازی نظام ویا بحران های که در ایجاد آن خود دخیل بوده  اقتضاا به بن

 حکومات ملکی را ازمیان برداشته اند.
پاکستان معتقد است که در خصوص کشمیر باید به آراء عمومی مراجعه شود و حق تعیین سرنوشت به مردم  

نوشت کشمیر رامسئله داخلی دانسته وپاکستان را به مداخله در امورکشمیر متهم کشمیرداده شود. اما دولت هند سر
ارتش پاکستان هیچ اقدامی از سوی حکومت ملکی در این زمینه را که پمیکند. این منازعه تا امروز راه حل نیافته و

االن پاکستان هم با تصامیم آن منافات داشته باشد نمی پذیرد. یک بخش مهم اختالف حکومت نواز شریف وجنر
مسئله کشمیر بود که ارتش پیوسته آنرا در ید صالحیت خود دانسته و در باج گیری های داخلی بمثابه شمشیر دو 

ا شاهی بنا به دعوت جانب هند، از این کشور دیدار کرد و غآ م۱۹۸۲در جنوری  دمه از آن  استفاده کرده است.
دی طی مصاحبه ای انعقاد پیمان صلح و دوستی را بین دو کشور پیشنهاد مذاکراتی در این زمینه انجام داد. خانم گان

صاحب زاده یعقوب خان پیشنهاد قرارداد عدم توسل به جنگ بین دو کشور را نمود و در این  ۱۹۸۲نمود. جون 
 . زمینه توافق هایی در سطح سران دوکشور، کمیسیون مشترک، پذیرفته شد که بایستی هر سال نشستی داشته باشد

توافقات شفاهی رهبران دو کشور حاصل شد ولی سودی نه بخشید و تبلیغات  ۱۹۸۵دسامبر ۱۷بازهم در 
ضدهمدیگر رابه اتهام مداخله درامور همدیگر تسریع کردند وحتی قوت های نظامی هند در امتداد مرزهای دوکشور 

 مانور بزرگی به راه انداخت . 
ارمین کنفرانس سارک (و درسه هراجیوگاندی و بی نظیر بوتو در اسالم اباد مالقات کردند ) در چ ۱۹۸۸در 

همکاری فرهنگی ولغومالیات مضاعف ، هم چنان عدم مداخله  –موردتفاهم کردند: عدم مداخله در تاسیسات اتمی 
باوجود توسعه و بهبود روابط در  در بحران های نژادی. ولی موارد بحران خیز همچنان دست نا خورده باقی ماند.

روابط دو کشور مجددا  تیره شد و مسئله کشمیر به داعیه مسلمانان تبدیل گردید .سرکوب  ۱۹۹۰، درسال  ۱۹۸۹
 تظاهرات از سوی نیروهای هند بهانه ای برای از سرگیری داعیه اسالمی کشمیر شد .  

سطحی و تبادله آتش مناسبات همچنان متشنج و تیره عالوه از زد وخوردهای  ۱۹۹۴الی  ۱۹۹۰در طول سال های 
ماند. هند پاکستان را به حمایت از مجاهدین کشمیر و تجزیه طلبان سک متهم می نمود ودر نتیجه انفجارات بمبیی 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

( که به عکس العمل بالمثل پاکستان مواجه شد و قونسلگری ۱۹۹۴،سرقونسلگری پاکستان در بمبیی بسته شد) مارچ 
 راچی نیز بسته شد . هند در ک

دولت هند از سوی پاکستان به بی حرمتی نسبت به دو مکان مذهبی مسلمانان متهم گردید ضمنا  درگیری  ۱۹۹۵در 
 در سیاچین رخ داد که تلفاتی نیزدر پی داشت . 

 ۱۹۹۷دو کشور اختالفات شانرا در سطح قایم مقام های وزارت خارجه مطرح کردند و در ماه می  ۱۹۹۷در سال 
 سران دوکشور در اجالس سارک در مالد یو مالقات و مذاکره نمودند . 

جدی نظام سیاسی پاکستان نمایندگی میکرد و درنتیجه کودتا و روی  بحراندر پی سقوط حکومت های ملکی که از 
 کار آمدن حکومت نظامی و از سرگیری رقابت های تسلیحاتی وآزمایشات هستوی هم زمان با روی صحنه قدرت

اوضاع  ظاهر شدن طالبان، مناسبات  دو کشور وارد مرحله حساس وخطرناکی گردید . باسقوط طالبان شرایط و
پاکستان مجبور به عقب نشینی گردید ولی، این دور باطل رقابت درسایه تحوالت هنوز  ږدستخوش دگرگونی شده 
 شکننده وتیره می نماید. 

متفاوت است .حكومت طالبان نخستین   اسبات دو كشور با حكومت هاي در دوران بحران سه دهه اخیر افغانستان من
مورد برعكس شدن مناسبات این كشورها درافغانستان است .به این معنا كه براي نخستین بار پاكستان مناسبات خود 

لت پاكستان با افغانستان را بكام برابر یافت وهند در برابر از نیروهاي مخالف پشتیباني میكرد .در این زمان دو
فرصتي عظیم براي تقویت جنبش تجزیه طلبي كشمیر را بدست آورد و دولت هند از این رهگذر ریسك بزرگي 

آموزش داد وتجهیز كرد. درفضاي  متقبل شد.پاكستان درهمین زمان لشكرهاي از جنگجویان داعیه اسالمي را
وقبایل درمركز توجه وكانون آموزش وتجهیز سیاسي بنیادگرایان به داعیه كشمیر پیوستند –بوجود آمده رواني 

وتمویل این نیروها براي اقامه داعیه عالمي مسلمانان دراستقامت هاي گوناگون از زمره كشمیرقرارگرفت .قبایل كه 
 ی بنیادگراسازمانها وشبكه هاجذب مناسب براي چشمداشت هاي دولت پاكستان بود نسل جوانش كه  محیط مساعد و

که منطقه شدند . شواهد گواهي میدهد وگردیده بود با سركوب وتطمیع رهبري سنتي میداندار بازي هاي چند گانه 
 ) ادامه دارد(این رزمندگان درتركیب گروه هاي مجاهدین آزادي كشمیر هم سهیم بودند.
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