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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ اکتوبر ٠۵
 

  جنگ ميان ھند و پاکستان تا چه حد ممکن خواھد بود؟
  

يل و حمايت می شوند بر يکی از پايگاه دو ھفته بعد از حملۀ مرگبار تروريستانی که از جانب دولت پاکستان تجھيز، تمو

 ١٨، که طی آن "سرينگر" کيلو متر دور از شھر  ١٠٠ ، در حدود"يوری"ھای نظامی ھند مستقر در منطقه ای به نام 

عسکر و صاحب منصب ھندی کشته شدند، ديروز نظاميان ھند اھدافی را در مناطق کشمير تحت کنترول پاکستان مورد 

  . حمله قرار دادند

خوانده شده است، بر اساس اخبار نشر شده از جانب " حملۀ قاطع و ھدفمند"در نتيجۀ اين حملۀ کوتاه، که از سوی ھند 

منابع ھندی تعدادی از تروريستان به قتل رسيده اند؛ اما پاکستان اين خبر را رد نموده می گويد که اين حمله، که تجاوز 

 و در نتيجۀ آن تنھا دو نظامی پاکستانی  ای نظامی اين کشور بوده استآشکار خوانده شده است، بر يکی از پوسته ھ

  . کشته شده است

حکومت ھند، خالف آنچه پاکستان ادعا دارد، اين حمله را يک حمله دفاعی خوانده می گويد حملۀ مذکور برای پيش 

تان قصد داشتند آن را  ويرانگر بود که تروريستان تربيت شده از سوی استخبارات نظامی پاکسۀگيری يک حمل

  .درمناطق کشمير تحت کنترول ھند اجراء کنند

 استعمار ۀکشمکش ھند و پاکستان بر سر مسألۀ کشمير عمری دارد به درازای تاريخ استقالل و آزادی ھند از زير سيطر

طقه؛ کشمکشی که انگليس و تاريخ به وجود آمدن کشور نوپای و بانی شر و فساد و ناآرامی، يعنی پاکستان در اين من

  .  شد١٩٧١ و ١٩۶۵،  ١٩۴٧منجر به سه جنگ تمام عيار، خونين، ويرانگر و سختی ميان ھند و پاکستان در سال ھا 

، طی چھل و چھار سال گذشته، مناسبات اين دو کشور ھرازگاھی در اثر تشبثات و حمالت ١٩٧١بعد از جنگ 

 بر ٢٠٠٨ و سال ١٩٩٣نی، به خصوص حمالت مرگبار سال ھای پاکستا" مريونت"تروريستی مرگبار و بی شرمانۀ 

 تا حمله ١٩٩٣مجموع کشته ھا و زخمی ھا  از سال (ًدو ھوتل در بمبی که جمعا سبب قتل بيشتر از چھار صد نفر شد 

پانی "جمله تلفات حمله بر يک قطار در نزديکی ھای شھر  بر پاگاه نظامی يوری افزون بر ھزار و شش صد نفر، من

 و ٢٠٠١، بنگلور، حمله بر پارلمان ھند در دھلی نو در سال "احمد آباد"، "دھلی"، "آسام"، "جيپور" حمالتی در ،"پت

رو به تيرگی گذاشته است، تا جائی که ھند يک بار در حدود يک ميليون سرباز خويش را ) چندين حملۀ ديگر تا امروز

  . حدات اين کشور مستقر نمودبا تمام ساز و برگ نظامی به قصد تنبيه پاکستان در سر
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جنگ ميان اين دو کشور متخاصم و ھمسايه اجتناب ناپذير می نمود، اما ھند با اين ھم در آخرين دقايق از خويشتن داری 

ی نيستند که در ال ھای ديوانۀ پاکستان، انسان ھائقابل تحسين کار گرفت و اقدام به جنگ نکرد، زيرا می دانست که جنر

 و به عنوان  می، به عنوان سياستمداران مدبر و پاسخگووسيار ناگوار و متأثر کنندۀ استفاده از سالح اتبرابر عواقب ب

ی که برای انسان و حيات انسانی و افکار عامۀ جھان صلح گر و صاحب عقل و وجدان، انسان ھائانسان ھای آينده ن

  . ی خويش استفاده نکنندمووليت کنند و از سالح ھای اتؤطلب ارزشی قائل باشند، احساس مس

جنگ به وقوع نپيوست، اما اوضاع ميان اين دو کشور کماکان تيره باقی ماند و کشيدگی و تخاصم موجود ميان آن ھا به 

ًشکل گاه پنھان و گاه آشکار، با شدت و سرعت روز افزون ادامه يافت، زيرا پاکستان با استفاده از ھر امکانی، خاصتا 

ھند از جنگ، که از جانب پاکستان حمل بر جبن ھندی ھا شد، چه در امتداد سرحد در کشمير، چه بعد از خويشتن داری 

در امتداد سرحدات اين دو کشور در پنجاب و راجستان و چه در درون خاک ھند با به راه انداختن حمالت مسلحانۀ 

 و توليد انرژی، کشتن مردم بی گناه و تروريستی، بمب گذاری ھا، آدم ربائی ھا، تخريب ساختمان ھا و منابع اقتصادی

برخورد ھای سرحدی مسلحانه ــ ھمانگونه که طی ساليان متمادی به شکل مستمر در افغانستان دست به اين کار ھا زده 

و ھزاران انسان بی گناه را به کام اژدھای مرگ فرستاده است ــ تالش نمود نه تنھا امنيت ھند را مختل کند، که اقتصاد 

  . نيز رو به نابودی ببردآن را

 تن نظامی ھندی، ولی از جديت خاصی ١٨وضع موجود، بعد از حملۀ تروريستی بر پايگاه يوری و کشته شدن 

ول کل عمليات نظامی ھند، تمام ايالت ھای مرزی خويش با ؤ، مس"انبيرسنگھـ"ھند، طبق گفتۀ آقای . برخوردار است

ده است و قرار يک خبر ديگر، بيشتر از يک ھزار دھکده را در امتداد مرز ھای پاکستان را در حالت آماده باشد قرار دا

  .اين کشور با پاکستان تخليه نموده اند

را زير فشار شديد قرار داده " مودی"مردم حکومت آقای . حوصلۀ مردم ھند، طوری که ديده می شود، به سر آمده است

ًحزب مخالف، که اصوال در ھر امری با . تۀ خود شان، پايان دھدبا پاکستان، به گف" موش و پشک"اند، تا به بازی 

حکومت به مخالفت می پردازد، در اين زمينه به پشتيبانی آقای مودی، که می خواھد با جديت و قاطعيت به جواب 

  .حمالت پاکستان بپردازد، برخاسته است

ساختن موضوع مورد مناقشه ميان اين دو کشور ًپاکستان نيز با درک اين مطلب، که ھندی ھا احتماال برای يک طرفه 

 ضعف و ناتوانی قدرت نظامی ھند در برابر قوت ھای هبه جنگ متوسل خواھند شد، از يکسو تبليغات وسيعی را علي

 مشورتی کابينه را با حضور داشت تعداد زيادی از جنراالن، ۀخود به راه انداخته است و از سوی ديگر جلسۀ فوق العاد

اب، برخی از نمايندگان مھم پارلمان و روحانيون اين کشور دائر نموده است تا در خصوص تھديد ھای ھند و سران احز

  .جنگ احتمالی ميان ھند و پاکستان تصميمات و اقدامات الزم را اتخاذ کند

 ميان ھند و پاکستان پاکستان ھمچنان از سرمنشی ملل متحد خواسته است تا در موضوع کشمير، و تخفيف تنش موجود

ميانجيگری کند، امری که ھند ھميشه آن را، با اين دليل که بخش کشمير تحت کنترول ھند جزء جدائی ناپذير خاک ھند 

  .و موضوع مربوط به ھند است، رد کرده است

تش و کشته و  آۀبادلمسؤال درعنوان اين نوشته اما اين بود، که آيا در پی اين ھمه کشمکش و باال گرفتن خصومت و 

 ميان اين دو کشور رخ داد، باز ھم به وقوع ١٩٧١ و ١٩۶۵، ١٩۴٧زخمی جنگی تمام عياری، آنگونه که در سال ھای 

  خواھد پيوست يا نه؟

چرا که به نظر برخی از آگاھان امور و پاکستان شناسان جنرال ھای ديوانۀ پاکستانی بدون کدام تشويش و ! فکر نکنم

چنين مطلبی را . می خويش استفاده کنندو در صورت وقوع جنگ ميان ھند و پاکستان، از سالح اتمالحظه آماده ھستند،
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 نود قرن پيشين، نيرو ھای ۀاين آگاھان شايد بر اساس تھديد ھای پرويز مشرف، زمانی که ھند، فکر می کنم در دھ

 اين دو کشور مستقر نمود ـ ابراز می نظامی اش را بعد از حمالت خونين تروريستی در بمبی و دھلی در مرز ھای بين

اين جنرال ديوانۀ پاکستانی، که در آن وقت حاکم بالمنازعۀ پاکستان بود، با صراحت و بدون مالحظه، با بی . کنند

  ! می کار می گيردووليتی تمام و بی شرمی عيان بيان داشت که اگرھند به پاکستان حمله کند، او از سالح اتؤمس

ول و ماجراجوی ؤختی که ھند و جھان آزاد، حق بين و صلحدوست از جنراالن و سياستمداران غيرمسبنابراين، با شنا

خصوص ھند بايد در برخورد با پاکستان تا حد ممکن از احتياط ه پاکستان طی شصت و نه سال گذشته پيدا نموده است، ب

  . وليت کار بگيردؤو خويشتن داری و احساس مس

 و به فکر توسعه  اکستانی آن قدر به مسائل ترور و کشتار و جنگ و بربريت خو کرده اندجنراالن و سياستمداران پ

ًطلبی، مستعمره سازی، و ظاھرا به فکر اسالم می باشند، که اصال به نتايج خونين و مرگبار ترور و جنگ و عواقب  ً

  . می و آيندۀ مردمان اين منطقه و جھان نمی انديشندومخرب استعمال سالح ات

ً اساس يک نظر، که اخيرا در يکی از روزنامه ھا يا مجالت به زبان انگليسی خواندم، در صورت استفاده از سالح بر

ی که در نتيجۀ استفاده از اين سالح در مناطق جنگزده آلوده می شوند تا ط دو کشور ھند و پاکستان، خاک ھائمی توسوات

  ! ھند بودھشت صد سال به وجه شائسته قابل کشت و زراعت نخوا

می توسط پاکستان در وبا تجريه ای که از حلقه ھای نظامی ـ سياسی ـ مذھبی پاکستان موجود است، استفاده از سالح ات

ی که با پاکستان ًبناء، جھان، حتی آن ھائ. ور نيستصورتی که در برابر ھند قرار بگيرد، به ھيچ وجه غيرقابل تص

ی است که در راستای تأمين منافع آن ھا عمل می کند، نبايد خطری کشورھائ دارند، و پاکستان يکی از مناسبات خوبی

ًرا که از ناحيۀ جنراالن و سياستمداران، خصوصا بنيادگرايان مذھبی تشنه به خون اين کشور متوجه جھان است، ناديده 

  . دنبگير

دو کشور کارش را آغاز نموده ًدومين دليل اين است که ملل متحد قبال در اين خصوص برای کاھش کشيدگی ھا بين 

  . است

رد و بزرگ برای فرونشاندن تنش ميان اين دو کشور ی جدی و مستمر برخی از کشورھای خسومين دليل تالش ھا

چين ھم که يکی از حاميان پاکستان است و مصروف پول درآوردن می باشد، عالقه ای به دردسر، جنگ، ھزينه . است

  !در نارآرامی ھای بخش ھای مسلمان نشين چين دست دارد، نداردکردن و حمايت از پاکستانی که 

دليل چھارم؛ قرار يک نوشته، پاکستان يازدھمين قدرت نظامی جھان است و چنين امری، ھرچند نسبت قوای نظامی 

 می باشد، اما ھر چه باشد پاکستان دارای ارتش منظمی است که سه جنگ را تجربه ١ بر٢متعارف ھند و پاکستان 

  .موده و تا دندان مسلح است و پشتيبان ھای ثروتمند، قوی و با نفوذی ھم در جھان داردن

  : اين سخن ھا؛ به مصداق اين گفتۀ پروين اعتصامی کهۀبا ھم

  کز آغاز،  تدبير پايان کنند   بزرگان نلغزند در ھيچ راه

 کشور خودسر و ياغی را که ھمه قيود و کشورھای ذی نفوذ و توانمند جھان به ھر نحوی که ميسر است، بايد جلو اين

 جھان ۀزند و ھم  مقررات بين مللی را ناديده می گيرد و به ھر گونه کار ناروا و غيرمجاز و خطر آفرين دست میۀھم

ررو ساخته است، بگيرند ــ از ھمين اکنون، که آغاز کار است، تدبير پايان ه را با دشواری و بيم جنگ و نابودی روب

   !کار کنند
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والنه از اين کشور، به ھر شکلی که باشد، لغزشی است که ؤسکوت، اغماز، گذشت، ميدان دادن و حمايت غيرمس

جبران آن شايد برای بخشی از انسان ھا و برخی از کشور ھا ھرگز ممکن نباشد؛ و اگر ممکن ھم باشد، شايد با ندامت 

  ! و اندوه بسيار بسيار زياد

با تعزيرات اقتصادی، دست بر داشتن از حمايت بدون قيد و شرط آن، انتقاد صريح از . تجنگ با اين کشور راه حل نيس

عملکرد ھای نادرست و مخاطره آميز وی در منطقه، تقبيح و محکوم کردن عمل غيرانسانی تروريست پروری اش، 

ادگرائی و بنيادگرايان، مداخله ھای رنگارنگ و وحشيانۀ آن در امور کشور ھای ھمسايه، جنگ افروزی، حمايت از بني

ی ھستند که جھان می تواند اين کشور را به ئراه ھا... و باالخره قطع کمک ھای مالی و تحويلدھی سالح به اين کشور و

  وليت پذير، و کشوری که به حق و حقوق ديگران و قوانين جھان احترام می گذارد، تبديل کند  ؤيک کشور مس

ن واقع شده است، يکی از مناطق بحرانی و بحرانزا و پرتنش جھان است، که نه بر امروز منطقه ای که پاکستان در آ

م، مھلک ترين سالح کشتار جمعی، قرار دارد، که در صورت و، بلکه بر روی انبار بزرگی از ات"باروت"روی انبار 

 کالم اين که، جھان خلص. ًبروز جنگ و استفاده از آن ھم منطقه و ھم جھان شديدا از آن متأثر و متضرر می شود

ًاخالقا بايد ھر چه زود تر برای رفع اين معضل التفات نشان بدھد و در بستن دستان خون آلود پاکستان شرطلب و فتنه 

  :انگيزجديت به خرج دھد؛ چه آنانی که از عقل سليم و ھوش کامل بھره برده اند توصيه می کنند که

  ببنده چون سالحش ھست و عقلش ن

  زندــصد گه  آرد ـورندست او  را  

٠۴/١٠/٢٠١۶  

 

 
 


