
 

 همقدم

با گذشت نزدیک به سه ماه از بحران کشمیر، نه تنهاا  

اعتماادی   تانم میاان هنا         های ضایی  با    پرده

پاکستان کمتر نش ه است، بلکه  ارد مرحلا  د یا ی   

ش ه است   یک بار دیگار، زمزما  نابا رانا  دنا  از     

 رس .   های سرسبز کشمیر به گوش م  دره

کشته دوالی به دنبال  9های  که  پس از ناآرام 

ش ن برهان  انا  از حازا اجمهاها یگ، گار ه شابه      

نظااام  مااورد حمایاات پاکسااتان در من وااه دااامو   

کشمیر هن  در ایگ من وه پ ی  آم    تااکنون منهار   

غیرنظاام    زمما     90به کشته شا ن نزدیاک باه    

هازار نرار شا ، هناوز در ایاگ من واه        8تاا   3ش ن 

هااا میااان  حکوماات نظااام  بر اارار اساات   درگیااری

نیر های د جت  هن    مردم معترض ادامه دارد. تانم  

کنن ه اسات   دیپلماتیک میان د  طرف همچنان تعییگ

  حت  به تریبون مهما  عماوم  ساازمان ملا  ها       

کشی ه ش ه اسات. هار د  ساوی درگیاری در حاال      

اجمللا  بار    ده  به افکار عموم  بیگ تالش برای شک 

  از علیااه دیگااری اساات   یکاا یگر را بااه پشااتیبان  

تر ریساا    ایهاااد ناااامن  در کشااور مواباا  مااته    

کنن . در ایگ میان، یک ر یا اد کلیا ی باه   او       م 

پیوساات کااه ایااگ تاانم دیپلماتیااک را تااا ماارز یااک 

 درگیری مسلحانه ارتواء داده است.

در حویوت، اگر کشته ش ن برهان  ان  را نو ا   

آغاز ایگ ر ی اد در نظر بگیری ، نیستیگ نو ه ع ا   

  در ایگ زنهیرۀ ر ی ادها اظهاارا  نارنا را ماودی    مه

ا   بااود کااه بااه شااک    15در ر ز اسااتوالل هناا ، 

ای از دماجات پاکساتان در اماوره باه زعا  ا        ساابوه  ب 

دامل ه کشمیر انتواد کرده   اظهار داشت که پاکستان 

رفتارر  اار   پیم از هر چیز بای  به دنیاا در ماورد   

ضیح دها . گرتاه   تو شهروندان خود در الوچسترن

سابوه، آن  ش ه است که مودی در اظهار ایگ سیان ب 

ه  در ر ز اساتوالل هنا  کاه از یاک ساو نو ا  ا         

های گر ه  است   از سوی دیگر به طور  تمرکز رسانه

های نیست  زیر در ایگ ر ز بر محاور   سنت  سینران 

ش ه است، تا حا  زیاادی    مسائ  دامل  هن  ارائه م 

  از اعضاای کابینا  ماود   باه  یا ه      زیر تاثییر برما  

پاریکار،  زیر دفا  هن  باوده کاه ااارار داشاته بایا       

هرکاری الزم است برای ساکت کردن پاکستان انهام »

در هاار حااال، ایااگ سااینان بااا  اکاانم داا ی « داد.
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های ایگ کشور، ایگ دماجت  پاکستان همراه بود   موام

ط  رمز آشکار در مسائ  دامل  مود را عبور هن  از م

ای  اضح بار   دانسته   م ع  ش ن  ایگ اظهارا  نشانه

هااا مبناا  باار پشااتیبان  هناا  از    تثییاا  ادعااای آن 

ها در بلوچستان پاکساتان اسات. از ایاگ باه      تر ریست

ای ر  به افزایم رفت تاا   سابوه بع ، تنم با سرعت ک 

سپتامبر، به د میگ نو   ع ا  ماود از    18اینکه در 

 19هاا رسای    آن، کشاته شا ن      زمان شر   ناآرام 

سرباز هن ی ط  یک درگیاری باا شابه نظامیاان در     

من و  ا ری هن  بود.  اکنم هن  به ایگ ا  ام بسایار  

گیرانه بوده اسات  بالفاااله باه ارتام      د ی   سیت

دسااتور داده شاا  تااا مواضاا  را در ماارز مشااتر  بااا  

مانا  سانگیگ    پاکستان توویت نماین    ارتام، تاو   

مط کنترل مرزی )که توسط سازمان ملا    مود را در

شاود  مساتور کاردو ماودی اتاا  دنا         کنترل ما  

دراا    65ها تاا   تشکی  داد   بر اساس برم  گزارش

ان .  زیار   های مود را تیلیه کرده از اهاج  من وه مانه

دفا  هن  ه  رسماً از مودی درمواست کرده است تاا  

را « دن  محا  د بارای تنبیاه پاکساتان    »مهوز یک 

اادر نمای . اجبته در مواب  ایگ  ضعیت، پاکستان ها   

 اکاانم نشااان داده اساات   مواضاا  مااود را من وااه 

 توویت کرده است.

حاا  اینکه در  ضعیت حاضر، ا ضاا    احاوال   

من وه بسایار شابیه باه  ضاعیت دنگا  اسات. اماا        

پرسم اال  ایگ است که آیا   و  دن  تماام عیاار   

 حاضر محتم  است؟میان د  کشور در حال 

اگار از منظاار یااک ر انشاناس سیاساا  بااه ایااگ   

گیری یک دنا  میاان    موضو  بنگری ، احتماله شک 

هناا    پاکسااتان،  اباا  تودااه اساات. مااودی انگیاازه 

شیصاا  باارای یااک درگیااری مساالحانه بااا همسااای  

مسلمان   دشمگ  س  موردۀ هنا  را داردو کابینا  ا    

یت نه چن ان با نیز از ایگ موضو  حمایت کرده    ضع

اجملا    پشاتیبان  ایااال      یبا  پاکستان در نظام بیگ

متح ه از هن ، ایگ تصامی  را تساهی  مواها  کارد.     

ضمگ اینکه مری های تسلیحات   اب  توداه هنا  در   

های مصمان  ایگ  های امیر دالجت  پررن  از نیت سال

 کشور در نظر گرفته مواه  ش .

یل  به دجیا  عا م   اما به احتمال زیاد، چنیگ تحل

های سامتار توزی  نیر ها در من وه  م ابوت با  ا عیت

هااای  ر  مواهاا  شاا . محاا  دیت  بااا دشااواری ر بااه 

سامتاری مشیص  در ر اباط میاان د  کشاور  داود     

گیاری یاک دنا  تماام      دارد که  اع تاً مان  از شک 

هاای   عیار مواه  ش . هر د  کشور مسلح به زرادماناه 

ه بر آن، رهبران هن  باه ماوب  از   اتم  هستن    عال 

های پاکستان در ایهاد ناامن  در دام  هنا  از    ابلیت

 مسیرهای نامتعارف آگاه هستن .  

اما حت  سناریوی د م ه  از  مامات ا ضاا  در   

من وه نیواه  کاست. در حویوات، مشاک  ااال  در    

هااای باازر     من وااه ایااگ اساات کااه ر ابااط  اا ر 

ای در حاال   با     زاینا ه ف ای در آن به شاک   من وه

های   ر  ملا  چایگ طا      ش ن است. با رش  مؤجره

ده  امیر به عنوان یاک  ا ر  در حاال ظهاور   باه      

دنبال آن، توویت حضور ایاال  متح ه در من وه، یک 

د   ب ه حافظ  ض  موداود  ته یا  نظار طلا  باه      

گیری در آسیا است   هرک ام در  سرعت در حال شک 

 . هنا    پاکساتان باه عناوان     حال یاارگیری هساتن  

شرکای اال ه )به ترتیا   ایااال  متحا ه   چایگ در     

من وه، در کانون ایاگ ر ابات  ارار دارنا . از ایاگ ر ،      

م ر اال ه بحران کشمیر ایگ است که اارف نظار از   

اینکه به یک درگیاری مسالحانه محا  د   یاا دنا       

 تمام عیار تب ی  بشود یا میر، مواه نامواه تالطما  را 

در ر ابط میان د      درگیر به  دود بیا رد که ها   
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ایاال  متح ه   ه  چیگ تاا کناون باا  ساواس از آن     

ان . چیگ همیگ حااال ها  بارای حمایات      د ری کرده

رسم  از پاکساتان در بحاران کشامیر از ساوی ایاگ      

کشور زیر فشار  رار دارد. ایاال  متحا ه ها  هرچنا     

هاای   ترا  در دغ غاه ای از تمای  به اشا  تاکنون نشانه

امنیت  هن  در مرزهای شر   ایگ کشور بار ز نا اده   

است، شای  مگر به دز تعلیق کمک نظاام  ماود باه    

پاکستان با تصمی  کنگره، با ایگ حال در اور   ر د 

ها نااگزیر از  اکانم    چیگ به  ضیه یا تش ی  درگیری

مواه  بود   ایگ  اکنم را با توده باه عال اه آشاکار    

دل  نظر هن  اور  مواه  بیشی . ر سایه   مود به

های امیر مود، با ادرای یک  ه  به دنبال مادرادوی 

رزمایم نظام  مشتر  با پاکستان به اور  محا  د  

چن  ر ز پس از توویت مط کنترل از سوی هن  نشان 

میا  نیسات.    بن ی ب  داد نسبت به  ر د به ایگ    

کشامیر  به ایگ ترتیا ، در  ایاگ نکتاه کاه بحاران      

 ابلیت اشتعال باالی  دارد نیااز باه مهادجا  چنا ان      

 ن ارد.   

یک مسئل  دانب ،   اجبته بسیار مه  برای ایران، 

تثییر ایگ  ضیه بر راب ه ایران   هنا  اسات. هنا  باه     

دالی  میتلر  پس از بردام تالش کارده اسات یاک    

های بلن م     زیرساامت  را در   مهموعه از همکاری

م بگیرد   ایران ه  به دالی  میتلر  ایگ ایران در پی

مسئله را به شک  د ی در دستور کار  رار داده است. 

شااود، امااا  آغاااز ایااگ همکاااری مزباات ارزیاااب  ماا  

های  از ایگ دست میان شریک مردد   ز درنج با  تنم

مظنونه ایران، ایاگ نهاال   -دار   همواره همسای  مشک 

ر  مواها  کاردو باه     های زیادی ر به نوپا را با دشواری

 ی ه اگر موضو  مورد منا شه میان ایگ د ، ارتباط  با 

ا لیت مسلمان ساکگ در یک کشو غیر مسلمان داشته 

 باش .

به طور مشیص، همکاری هن    ایاران در ماورد   

بن ر چابهار   ماط ترانزیات باه افسانساتان از هماان      

ابت ای کار ه  توسط پاکساتان باا دیا  منرا  ماورد      

گرفت. تنها چن  ر ز بع  از سرر مودی   رار م  ارزیاب 

باه تهاران   اعاالم  اارارداد ساه دانباه میاان ایااران،       

افسانستان   هن  ستان بود که پاکساتان تصاا یری از   

یک پاسپور  را منتشر کرد که م ع  بود متعلاق باه   

مال امتر، رهبر پیشیگ طاجباان اساتو پاساپورت  کاه     

دملاه ایاران باه     مهر  ر د به چنا  کشاور من واه از   

هاای    تازگ  بر ر ی آن نوم بسته بود. چنایگ نشاانه  

هاای  کاه    پیم از ایگ ه  از سوی پاکستان در زماان 

مبرهااای  از همگرایاا  میااان هناا    ایااران منتشاار  

ش ، اادر ش ه بود. با ایگ حاال، سارر  زیار راه       م 

ناماه بهاار    ترابری ایران به هن  که در راستای موافوات 

ها  در ا     ورد چابهار اعالم ش ه است، آنامسال در م

بحران کشمیر، شای  نشانه ر شن  باش  از عزم دا ی  

ایاران بارای اداما  ایاگ همکااریو هرچنا  باا  داود         

هاای مااخ ماود را باه      پاکستان، ایگ امر پیچیا گ  

 همراه مواه  داشت.   


