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  بین الملل  

 س��تیزه جوی��ی پای��ان ناپذی��ر در منطقه م��رزی بی��ن هند و پاکس��تان،
 دو همس��ایه ای که تاکنون س��ه بار بر سر حاکمیت بر منطقه کشمیر با هم 
جنگیده اند، وضعیت اسفبار ساکنان منطقه را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داده 
است.  شبکه تلویزیونی بی بی سی در گزارشی از کشمیر، منطقه ای که آن را 
یکی از نظامی ترین مناطق مرزی در جهان نامید، از لغو گفتگوهای از پیش 
برنامه ریزی شده ی اسالم آباد و دهلی نو برای رایزنی درباره امکان سنجی 
پایان درگیری ها خبر داد و گفت این گفتگوها که قرار بود روز یک شنبه برگزار 
شود در لحظه آخر لغو شد.  در این گزارش آمده است وضعیت ساکنان منطقه 
مرزی بین هند و پاکستان در کشمیر هر روز بدتر از گذشته می شود.  در گزارش 
بی بی سی به شرایط زندگی خانواده ای پراخته شده که به تازگی عروس خود 
را در ناآرامی ها از داست داده اند. همسر قربانی می گوید یک تک تیرانداز از برج 
نگهبانی ارتش هند، همسرش را وقتی در مراسم عروسی یکی از بستگانش 
ش��رکت کرده بود هدف قرار داد و از پا در آورد.  وی گفت: »این ارتش هند و 
یا ارتش پاکستان نیستند که آسیب می بینند. در نهایت مردم بیگناه اند که از 
این وضعیت رنج می برند. شش سال بود ازدواج کرده بودیم. همسرم خیلی به 
دخترمان وابسته بود.«  مناطق جنگلی و زیبا در این نواحی بسیار فریبنده اند. 
هر آن ممکن است روستائیان در معرض تبادل آتش نظامیان متخاصم قرار 
بگیرند. ساکنان روستاهای منطقه مرزی که به شدت تحت کنترل ارتش های 
هند و پاکس��تان قرار دارد همیش��ه در ترس و وحشت به سر می برند. بیشتر 
حمله ها زمانی اتفاق می افتند که مردم در مراس��م عروسی و یا جشن های 

موسمی گردهم می آیند. 
  

رئیس س��ازمان »صلح بین المللی« گفت که ایاالت متحده در حال ترغیب 
رقابت تسلیحات هسته ای میان هند و پاکستان است به جای اینکه مذاکرات 
صلح میان دو طرف را ارتقا دهد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، براساس 
گزارش دو اندیشکده مستقر در واشنگتن، پاکستان چنانچه بخواهد همچون 
گذشته هر سال 20 کالهک هسته ای تولید کند ظرف دهه آتی 350 کالهک 
خواهد داشت که سومین ذخایر بزرگ جهان پس از آمریکا و روسیه خواهد بود.

رینر براون، رئیس سازمان صلح بین المللی که همچنین از اعضای انجمن 
بین المللی وکال علیه تسلیحات هسته ای گفت: ایاالت متحده حامی هند 
است که یک قدرت هسته ای جدید بش��ود و حتی با ارسال فناوری به آن ها 
در این مسیر کمک کرد. آمریکا همزمان یکی از متحدان نزدیک پاکستان 
است. سرویس های مخفی پاکستان و ارتش پاکستان نمی توانند بدون کمک 
آمریکا دوام بیاورند. رئیس سازمان مردم نهاد صلح بین المللی تاکید کرد: ایاالت 
متحده آمریکا دو طرف را تحریم و ترغیب می کند. اما کاری که ایاالت متحده 

انجام نمی دهد این است که فشاری به طرفین برای مذاکره وارد نمی کند.

بازتاب 

درگیری های مرزی هند و پاکستان در پنجاهمین سالگرد جنگ دو طرف شدت گرفت 

 بازگشت کابوس جنگ 50 ساله به کشمیر 
 تیران�دازی صب�ح روز جمع�ه نیروه�ای م�رزی هند به س�مت خاک پاکس�تان در 

ثمانه اکوان -مارال بیابان پیما
 گروه بین الملل 

بخش های مختلف نوار مرزی کش�میر و ش�هر س�یالکوت، منجر به جان باختن 9 
غیرنظامی پاکستان و مجروح شدن دست کم 50 نفر دیگر شد.

تازه تری�ن تن�ش م�رزی بی�ن پاکس�تان و هن�د در ش�رایطی رخ داده و همچنان 
در حال ادامه یافتن اس�ت که مقامات نظامی دو کش�ور درحال آماده ش�دن برای شرکت در مذاکرات مرزی 15 شهریور در 

شهر دهلی نو هستند. البته این در گیری ها منجر به کاهش اعتماد به گفت و گوهای دو جانبه شده و بسیاری معتقدند این 
جلس�ات نمی تواند هدف اصلی خود که پایان درگیریهای چندین و چند س�اله میان هند و پاکس�تان بر س�ر منطقه کشمیر 
اس�ت را دنبال کند. برخی اخبار حکایت از تعلیق این جلس�ه دارد اما برخی دیگر از مس�ئوالن دو کشور بر این عقیده اند با 
وجود درگیریهای ش�دید نظامی در مرز دو کش�ور، همچنان می توان به مذاکرات دو طرف امیدوار بود. این در حالیس�ت که  

در مذاکرات بین هند و پاکستان این روزها با بدترین و سخت ترین ادبیات دیپلماتیک بین دو طرف ادامه یافته است. 

 در پی کشته شدن 9 تن در جریان حمالت مرزی، وزیر دفاع پاکستان گفت که اگر هند همچنان 
به هدف قرار دادن شهروندان غیرنظامی ادامه دهد، پاکستان با تمام قدرت پاسخ می دهد.

این حادث��ه کمتر از یک هفته پ��س از آن رخ داد که مذاکرات عالی رتبه ب��رای پایان دادن به 
اختالفات بر سر کش��میر بدون نتیجه خاتمه یافت. هند می گوید که دست کم 

چهار کشاورز در جریان تیراندازی نیروهای پاکستانی در کشمیر هند 
کشته ش��دند. وزیر دفاع پاکس��تان پس از بازدید از مجروحان 

در بیمارستان گفت: ما ش��دیدا با اینگونه حمالت برخورد 
می کنیم. اگر جنگ به ما تحمیل ش��ود، م��ا به خوبی از 
پس آن برمی آییم. قطعًا این حق را داریم که تالفی کنیم 

و تالفی ماهم با تمام قدرت خواه��د بود. خواجه آصف گفت 
در صورتی که نیروهای هندی همچنان غیرنظامیان پاکس��تانی را 

هدف قرار دهند، پاکستان با تمام قوا به این رفتار هندی ها پاسخ خواهد داد.
وی اف��زود: اگر هن��د از مرزهای بین الملل��ی عبور کند و بار دیگ��ر تجاوز خود را 

تکرار کند، ما از س��رزمین خود دفاع می کنیم و خسارتی بیش��تر از جنگ 1965 به 
آن ها وارد می کنیم. جنگ س��ال 1965 میان هند و پاکس��تان ماه س��پتامبر به 
وقوع پیوس��ته و حدود دو هفته به طول انجامید و سپتامبر هر سال رسانه های 
پاکس��تانی گزارش هایی را از نحوه خنثی کردن تجاوز هند  منتش��ر می کنند. 

امسال پنجاهمین سالروز جنگ مذکور اس��ت. مشاور امنیت ملی و امور 
خارجه نخس��ت وزیر پاکستان نیز روز ش��نبه اعالم کرد کشورش از 

هند می خواهد که به توافق آتش بس بین دو کش��ور پایبند باشد. 
س��رتاج عزیز از نگرانی پاکس��تان درباره ادامه اقدامات هند به 
نقض موافقتنامه آتش بس امضا ش��ده بین دو کش��ور در سال 
2002 خبر داد. عزیز در بیانیه مطبوعاتی گفت: »هند باید به 
موافقتنامه آتش بس پایبند باش��د و از برای تضمین امنیت 
در منطقه، گلوله باران مناطق مرزی پاکس��تان را متوقف 
کند.« به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان »واس« از 
اسالم آباد، مشاور امنیت ملی و امور خارجه نخست وزیر 
پاکستان خاطرنشان کرد که تالش هند برای بحرانی 
کردن اوضاع در مناطق مرزی با پاکس��تان به صلح و 

ثبات منطقه هیچ کمکی نمی کند.

 هفتمین احضار سفیر هند
در هفته جاری اما وزارت امور خارجه پاکستان برای 
اب��الغ مراتب اعتراض رس��می خود به آتش��باری 
اخیر نیروهای مرزی هند در نوار مرزی کش��میر 

و سیالکوت، سفیر هند در اسالم آباد را فراخواند.
 براس��اس بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه 
پاکس��تان، اع��زاز احمد چ��ودری قائم مقام 
دس��تگاه دیپلماتیک این کش��ور در جلس��ه 

احض��ار »راگوان« س��فیر هند تاکی��د کرد که 
نیروهای هندی باید به قرارداد آتش بس میان دو کشور 

احترام بگذارند در غیراین صورت ارتش پاکستان کامال قادر به ارایه پاسخ متقابل به تهاجم های 
مرزی از سوی هند است.

اعزاز احمد چودری گفت: دولت پاکس��تان اقدام هند در آتش باری م��رزی و هدف قراردادن 
غیرنظامیان پاکستان در نوار مرزی مشترک را به شدت محکوم می داند 
و از رویک��رد جنگ طلبانه هند نگران اس��ت. در همین حال س��رتاج 
عزیز مش��اور نخست وزیر پاکس��تان در امور خارجی و امنیت ملی نیز 
تیراندازی های روز جمعه نیروهای هندی به س��مت خاک پاکستان را 
که موجب کشته شدن دست کم 10 غیرنظامی پاکستان شد، به شدت 

تقبیح کرد. ای��ن هفتمین بار در ماه جاری میالدی اس��ت که 
س��فیر یا کاردار سفارت هند به وزارت امور خارجه پاکستان 

احضار می شوند.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در بیانیه ای مراتب 
نگرانی ش��دید خود را از حمله اخیر نیروهای هندی به 
مناطق مرزی پاکس��تان که به کش��ته شدن 9 غیر 

نظامی و زخمی ش��دن 46 تن دیگ��ر از جمله تعداد 
زن و کودک منجر ش��د، اعالم کرد. در این بیانیه که دفتر 

نخست وزیری این کشور آن را منتشر کرد، خاطر نشان شده که 
نواز شریف به دو وزارتخانه امور خارجه و دفاع پاکستان دستور داده است 
تا در خصوص ای��ن موضوع با طرف هندی مذاکره کرده و تالش کنند 
آتش بس در مرزهای دو کش��ور برقرار ش��ود. به گزارش خبرگزاری 
دولتی عربستان سعودی از اسالم آباد، از سوی دیگر »محمد برجیس 

طاهر« وزیر امور کشمیر در کابینه پاکستان نیز از جامعه جهانی خواست 
در این زمینه مداخله کند و مان��ع از ادامه حمالت هندی ها به غیرنظامیان 

ساکن در مناطق مرزی پاکستان شود.

  واکنش های بین المللی 
مش��اور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا اما روز گذشته برای سفری 

یک روزه به پاکس��تان رفت تا در بحبوحه تنش های رو به رشد میان دهلی نو - اسالم آباد در 
پی لغو مذاکرات دو طرف درباره اوضاع منطقه ای با رهبری پاکستان گفت وگو کند. به گزارش 
روزنامه نیشن، نواز ش��ریف، نخست وزیر پاکستان و سرتاج عزیز، مش��اور امنیت ملی و امور 
خارجی پاکستان نشست های جداگانه ای را با سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا خواهند 
داشت. وی همچنین با ژنرال راحیل شریف، رئیس ارتش پاکستان دیدار می کند. گزارش های 
خبری حاکی از آن است که رایس قرار اس��ت درباره تنش میان پاکستان - هندوستان در پی 
نقض آتش بس در مرزهای کشمیر و س��یالکوت و همچنین اوضاع افغانستان و سایر مسائل 

دو جانبه به گفت وگو بپردازد.

 اب�راز نگرانی نواز ش�ریف ازحمالت 
هندیها به مناطق مرزی پاکستان  

دبیرکل س��ازمان ملل نیز از س��رگیری 
مذاکرات صلح میان پاکستان و هند 
را ب��ا هدف حل اختالف��ات دیرینه 
میان ای��ن کش��ور و تقویت صلح 
و ثبات در جنوب آس��یا، بس��یاری 
ضروری دانس��ت.  سخنگوی دبیرکل 
سازمان ملل اعالم کرد که بان کی مون بر احیای 
مجدد مذاکرات میان پاکستان و هند به ویژه ضرورت حل 
اختالفات میان این دو همسایه جنوب آسیا تاکید دارد. بان 
کی مون از سران پاکستان و هند خواسته است تا در راستای 
رس��یدگی به تمام مس��ایل و اختالفات میان دو کشور گام 
بردارن��د. وی همچنین نس��بت به تالش ف��وری مقام های 
پاکستان و هند برای ازسرگیری مذاکرات صلح ابراز امیدواری 
کرده است. به دنبال لغو مذاکرات میان پاکستان و هند در سطح 
مشاوران امنیت ملی دو کشور که قرار بود روزهای یکشنبه 
و دوشنبه هفته جاری )دیروز و امروز( در دهلی نو برگزار 
ش��ود، دولت آمریکا نیز به لغو این مذاکرات واکنش 
نشان داد و آن را نا امید کننده توصیف کرد. جان 
کربی س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم 
کرد: لغو مذاکراتی که قرار بود این روزها میان 
پاکستان و هند انجام شود، ناامید کننده است. 
ما دو کشور را تشویق به از سرگیری مذاکرات 
در آینده نزدیک می کنیم. این س��خنگو گفت: 
تعامل سازنده میان محمد نواز شریف نخست 
وزیر پاکستان و نارندرا مودی همتای هندی 
وی در دیداری که ماه گذشته در شهر اوفا ی 
روسیه داشتند، قابل تحسین است. این تعامل 
س��ازنده و به ویژه اعالم اینکه دو کشور قصد 
دارند در سطح مش��اور امنیت ملی گفت و گو 

کنند، برای ما خوشحال کننده بود.

پیرمحمد مالزهی در گفت وگو با» حمایت«

هند به دنبال تضعیف و تجزیه پاکستان است

  

در آخرین درگیری میان نیروهای هند و پاکستان بیش از 49 
نفر کش�ته و زخمی ش�دند که این اولین درگی�ری میان دو 
کشور نبوده اس�ت. در همین حال، وزیر دفاع پاکستان نیز 
کشته ش�دن 9 نفر را محکوم و اعالم کرد پاکستان به این 
حمالت پاسخ خواهد داد.  به نظر شما چه عواملی را می توان 

در این نزاع برشمرد:
  مهم ترین نکته  در روابط هند و پاکس��تان، موضوع کشمیر است؛ چراکه 
اختالفی که بین این دو کشور در مورد این منطقه وجود دارد یک اختالف 
س��رزمینی است و مشخص اس��ت که اختالفات س��رزمینی به سادگی 
حل وفصل نمی ش��ود و هیچ کش��وری حاض��ر نیس��ت آن منطقه ای از 
سرزمینش را که بر آن ادعای مالکیت دارد به قدرت دیگری واگذار کند.

در حقیقت، ریش��ه اختالفات هند و پاکستان به سال 1947  و توافقی که 
بین رهبران اس��تقالل هندوس��تان و رهبران استقالل پاکستان صورت 
گرفت، باز می گ��ردد.  طبق این توافق، قرار بود مناطقی که اکثر جمعیت 
آن را مسلمانان تشکیل می دهند به پاکستان بپیوندند و مناطقی که هندو 
و بودائی هستند به هند ملحق ش��وند. در تمام مناطق این فرمول عملی 
ش��د به جز منطقه کشمیر که هنوز هم پس از گذشت 68 سال این مسئله 
حل نشده اس��ت. در همین حال، اتفاق دیگری این پیچیدگی را افزایش 
داد؛ مدتی بعد، فردی به نام »گالب س��ینگ« که »سیک« مذهب بود، 

منطقه کشمیر را از دولت انگلیس خرید.
 خانواده س��ینگ، به جای آنکه به پاکس��تان بپیوندند به دلیل اشتراکات 
مذهبی با هندوستان،  خود را به هند نزدیک می دیدند. به همین دلیل، با 
هندی ها قرار داد بستند و کشمیر را به هندوستان ملحق کردند. با همین 
توجیه، هند ارتش خود را به کش��میر فرستاد که همین اقدام موجب بروز 
اولین جنگ هند و پاکس��تان در سال 1948 ش��د. بعدازاین اتفاق بود که 
پای س��ازمان ملل نیز به این اختالفات باز شد و پس ازآن یک خط حائل 
به وجود آمد که کش��ته شدن 9 نفری که شما اشاره کردید در همین خط 

حائل صورت گرفت.
 خط حائل در حقیقت جایی اس��ت که نیروهای پاکستان و نیروهای هند 
در کش��میر تا روز آتش بس در  مقابل هم  قرار گرفتند. بر همین اساس، 
در آتش بسی که س��ازمان ملل اعالم کرد این نیروها در همین خط حائل 

باقی ماندند و درنهایت کشمیر به دو قسمت تقسیم شد؛ دوسوم از خاک 
کشمیر در هند قرار گرفت، و یک سوم از آن که تحت عنوان »کشمیر آزاد«، 
به پاکستان ملحق ش��د. باوجوداین، نزاع کشمیر پایان نیافت؛ درحالیکه 
س��ازمان ملل از اعالم کرد که در این منطقه رفراندوم برگزار شود و مردم 
تصمیم بگیرند به کدام یک از این دو کشور ملحق شوند، پاکستان ضمن 
استقبال از رفراندوم بر اجرای توافق 1947 نیز تأکید کرد.  از سوی دیگر، 
هندی ها به شدت با برگزاری همه پرسی مخالفت کردند، چراکه به خوبی 
می دانند به دلیل جمعیت مسلمان حداکثری در کشمیر، اقبال عمومی به 

سمت ملحق شدن به پاکستان خواهد بود.

اگر خواست مردم اس�تقالل باش�د، آنگاه موضع کشورها 
چگونه خواهد بود؟ 

نکته مهمی است. در حقیقت آنچه شرایط کشمیر را پیچیده تر کرده، ظهور 
گروه های استقالل طلب است که در بخش جامعی از کشمیر حضور دارند. 
ای��ن گروه ها معتقدند که عالوه بر دو گزینه الح��اق به هند و یا الحاق به 
پاکستان، کشور مستقل کشمیر نیز به عنوان گزینه سوم مطرح شود. در 
حال حاضر هم مقامات اسالم آباد و هم مقامات دهلی نگران این هستند 
که اگر با شرط گزینه س��وم رفراندوم برگزار ش��ود، آنگاه اقبال عمومی 
نه به س��مت الحاق به پاکس��تان یا هند، بلکه به سمت استقالل خواهد 
بود. در این میان نیز، هندی ها بیش تر معترض خواهند ش��د؛ هند بر این 
باور است که استقالل کشمیر بازهم به س��ود پاکستان خواهد بود. زیرا، 
اسالم آباد و کشمیر ازنظر مذهبی اشتراکات بیشتری دارند تا هندوستان. 
بر همین اس��اس، به نظر می رسد که بر سر مسئله کشمیر هردو کشور بر 
س��ر مواضع خود ایس��تادگی خواهند کرد. اما، در این میان، نکته مهمی 
وجود دارد که نگرانی مقامات پاکستان را تشدید کرده است و آن هم نفوذ 
هند در افغانستان است. اسالم آباد می داند که اگر هند در افغانستان نفوذ 
کند، آنگاه از ش��رق و غرب در محاصره هندی ها بوده و اگر جنگی روی 
دهد آنگاه این پاکستان است که متحمل خسارات جدی شده و درنهایت 

بازنده خواهد شد.

با توج�ه به موقعیت پاکس�تان در منطق�ه و ضعف امنیتی- 
نظامی پاکس�تان در برابر هن�د و به خصوص محاصره از دو 
جبهه شرق و غرب، آیا نمی توان گفت  که درنهایت به منظور 
کاهش فشار هندی ها، اسالم آباد از کشمیر صرف نظر کرده 

تا از باخت بزرگ تری جلوگیری کند؟
خیر، این گونه نیس��ت. برای پاسخ به این پرس��ش باید ساختار قدرت در 
پاکستان را مدنظر قرار دهید. در پاکس��تان، یک دولت حزبی وجود دارد 
که از طریق انتخابات آزاد به قدرت می رس��د، درحالی که در پش��ت پرده 
ارتش پاکس��تان است و ارتش��ی ها هرگز با واگذاری کش��میر و یا حتی 
بخشی از آن به هندی ها موافق نخواهند بود. در واقع، ارتش پاکستان به 
لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرت تثبیت شده ای در پاکستان دارد، 

به گونه ای که باالی 65 درصد اقتصاد پاکس��تان در انحصار ارتش است. 
بنابراین نمی توان از این قدرت در امور سیاسی پاکستان صرف نظر کرد. 
عالوه براین، ازآنجایی که ارتش به ش��دت مخالف صرف نظر از کشمیر 
است، هرگز با این تصمیم موافق نخواهد بود. از سوی دیگر، ممکن است 
دولت های حزبی در مقطعی به سازش با هند فکر کنند و حاضر باشند بنا 
به دالیل امنیتی با دهلی مذاکره کنند، اما اگر چنین تصمیمی در دس��تور 
کار دولت حزبی قرار بگیرد، آنگاه ارتش پاکستان وارد عمل شده و قطعًا 
علیه دولت کودتا خواهد کرد. در نتیجه، به دلیل ترس از کودتاس��ت که 
هیچ دولت حزبی در پاکس��تان جرئت این را ندارد که به موضوع کشمیر 

رسیدگی کرده و یا بخواهد با هندی ها مذاکره کند.
همچنین، ساختار جامعه پاکستان را نیز باید در نظر داشت؛ کلیت جامعه 
پاکستان نشان می دهد که هیچ فرد یا حزبی خواستار مصالحه با هندی ها 
نیست و هرکس که چنین دیدگاهی دارد از سوی جامعه خائن نام خواهد 
گرفت؛ به گونه ای که اگر رهبری چنین تصمیم داشته باشد ممکن است 
اعدام شود. ازاین رو به نظر نمی رسد به این سادگی ها مسئله کشمیر، چه 
به لحاظ سیاسی و چه نظامی، حل وفصل ش��ود.  به معنای بهتر، اگرچه 
پاکس��تان در امور نظامی، اقتص��ادی و جایگاه بین الملل��ی و منطقه ای 
در جای��گاه ضعیف تری از هندوس��تان ق��رار دارد و تش��تت آرا در میان 
سیاستمداران و وجود گروه های تروریستی در پاکستان، موضع اسالم آباد 
را تضعیف کرده اس��ت، اما در سیاست این گونه نیست و هیچ کس حاضر 

نیست در امور کشمیر با هندی ها سازش کند.
 

با این ش�رایط، آیا درگیری و نزاع میان هند و پاکس�تان در 
موضوع کشمیر ادامه خواهد داشت؟

 به نظر می رسد که اختالفات و نزاع در این منطقه باقی بماند. هر زمان که 
دولت حزبی پاکستان قصد داشته است تا با دولت هند مذاکرات جدی ای 
داشته باشد ارتش پاکستان در کشمیر عملیات نظامی پراکنده ای را انجام 
دادند تا جایی که گاهی به سمت مرزهای هند حمالت پراکنده ای ترتیب 
دادند و چندین نفر از نیروهای دو طرف کش��ته ش��دند. بر این اساس، به 
نظر می رسد، این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد و به سمت جنگی تمام عیار 
معطوف نخواهد شد . تجربه حمالت پراکنده در کشمیر نشان داده است 
که عموماً پس ازاین اقدامات پراکنده نظامی، فش��ارها برای مدت زمانی 

کاهش پیدا می کند که شرایطی تا به امروز وجود داشته است

 اگر این تنش ها ادامه پیدا کند، آیا ممکن است که در آینده 
یکی از کشورها یا هردو برای مقابله نظامی از توان هسته ای 

خود استفاده کنند؟
 مسئله هسته ای، مس��ئله بسیار پیچیده ای است. با توجه به تجربه حمله 
اتمی آمریکا به ژاپن و توان تخریب فوق العاده س��الح های اتمی، به نظر 
نمی رسد کشوری جرئت آن را داش��ته باشد تا از این سالح علیه دیگری 
استفاده کند و تنها در سطح بازدارندگی باقی خواهد ماند. ولی در پاکستان 

ش��رایط کمی متفاوت اس��ت. پاکس��تان در زمان گذشته س��ه جنگ با 
هندوستان داشته که در هرسه این جنگ ها شکست خورده است. امید به 
اینکه پاکستان بتواند در جنگ چهارم با هندی ها پیروز شود، وجود ندارد. از 
سوی دیگر، هندوستان سیاستی که در برابر پاکستان اتخاذ کرده، تضعیف 
تدریجی، تجزیه این کشور و سرانجام از بین بردن پاکستان است که این 

سیاست کماکان از سوی هندی ها پیگیری می شود. 
 به همین دلیل، اگر زمانی و به هر دلیلی، پاکستان درگیر جنگی شود که 
شکست پاکستان را به همراه داشته باشد، ارتش پاکستان برای جلوگیری 
از اضمحالل، انگیزه استفاده از سالح هسته ای را خواهد داشت. به معنای 
بهتر، اگر شرایط در پاکستان به گونه ای پیش رود که این کشور با دو گزینه، 
اضمحالل قدرت ملی و از بین رفتن کشور پاکستان و تبدیل به چند کشور 
کوچک تر و یا استفاده از سالح هسته ای مواجه شود، آنگاه به نظر می رسد 
این انگیزه در نظامیان پاکستان وجود دارد که از سالح های اتمی استفاده 
کنند. در این صورت، شرایط بسیار پیچیده خواهد شد و احتمااًل هندی ها 
در صدد پاسخ گویی برآمده و توان اتمی خود را به کار خواهند گرفت؛  در 

این فرض  آنچه حاصل خواهد شد نابودی دو کشور است. 

گفت و گو

 هند و پاکستان به عنوان دو کشور هسته ای در شبه قاره هند در مجاورت مرزهای یکدیگر به حیات خود ادامه می دهند. در همین حال، روابط این دو کشور خالی از تنش 
نبوده و سال های متمادی این دو باهم سر نزاع داشته اند که می توان مهم ترین آن را مسئله »کشمیر« دانست. منطقه ای که تاکنون موجب بروز جنگ و حمالت پراکنده از 
جانب دو قدرت بوده است.   »پیرمحمد مالزهی« در گفت وگو با حمایت ضمن تأکید بر موضوع کشمیر به عنوان دعوای  اصلی بین هند و پاکستان گفت: کشمیر تنها مسئله 

حل نشده میان دهلی و اسالم آباد نیست، بلکه پاکستان به شدت نگران تحرکات هندی ها در افغانستان هستند. از دیرباز پاکستان با افغانستان در بحث های مربوط به 
طالبان درگیری داشته اند و اینک بانفوذ هند به کابل و تحت فشار قرار دادن پاکستان از طریق افغانستان نگرانی  مقامات پاکستان را افزایش داده است. این در حالی است 

که هیچ کدام از این درگیری ها نمی تواند مانع از سازش هند و پاکستان در موضوع کشمیر شود و به نظر می رسد درگیری ها میان دو کشور ادامه پیدا کند.

اگرچه پاکستان در امور نظامی، اقتصادی 
و جایگاه بین المللی و منطقه ای در جایگاه 

ضعیف تری از هندوستان قرار دارد و 
تشتت آرا در میان سیاستمداران و وجود 
گروه های تروریستی در پاکستان، موضع 

اسالم آباد را تضعیف کرده است، اما 
در سیاست این گونه نیست و هیچ کس 
حاضر نیست در امور کشمیر با هندی ها 

سازش کند

مردم کشمیر به دلیل شدت حمالت هند و پاکستان خانه های خود را رها کرده و آواره شدند


