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دو جبهه در افغانستان يكديگر را ارزيابي مي كنند

پيروزي طالبان بازي هاي سياسي در آسيا را زير و رو مي كند

نويسنده ژان لوك راسين مدير عاليرتبه تحقيقات در مركز ملي تحقيقات علمي و محقق ارشد در آسيا سنتر
برگردان رويا شريفيان

خروج ارتش آمريكا از افغانستان » ،بازي بزرگ« جديدي را بين قدرت هاي سياسي اي
آغاز كرده است كه سعي در سازگاري خود با واقعيتهاي ژئوپوليتيك منطقه دارند كه
همچنان در تغييرند ..از ديد هندوستان  ،افغانستان موضوع دشواري است كه به ساير
اختﻼفات سنگين با پاكستان و چين اضافه مي شود و اين در حالي است كه دهلي نو
روابطش را در حوزه اقيانوس هند -اقيانوس آرام ) پاسفيك( در درجه اول با اياﻻت
متحده آمريكا مستحكم كرده است.
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پس از خروج اياﻻت متحده و استقراردولت » امارات اسﻼمي افغانستان« ،پيروزي طالبان موجب
تشديد فاجعه انساني شده است و ملتي فرسوده و خسته از  ٤٠سال جنگ و درگيري  ،اينك با تهديد
شاخه منطقه اي دولت اسﻼمي ) داعش( بنام داعش خراسان مواجه شده است.

دولت هاي بزرگ در حال هماهنگي خود با واقعيات ژئوپوليتيك در حال نوسان منطقه هستند ودر
حال حاضر رژيم جديد را در افغانستان را هيچ كشوري به رسميت نشناخته است.اگر » بازي بزرگ«
در اواخر قرن  ١٩و اوايل قرن  ،٢٠زماني كه امپراطوري چين به شدت ضعيف شده بود بين
امپراطوري هاي بريتانيا و روس در جريان بود،امروزه كشور چين از قدرتي بي سابقه برخوردار است،
بدون اين كه قادر مطلق باشد.

در مورد هند بايد اذعان داشت كه بازگشت طالبان آن را در موقعيت حساسي قرار داده است .كشور
هاي مختلف در طول سالها سرانجام بطور رسمي فرستاده هاي شورشيان را )طالبان( پذيرفتند ولي
دهلي نو در جهتي كامﻼ مخالف حركت كرد و روابطش را فقط با روساي جمهور حميد كرزاي )
 ( ٢٠٠١-٢٠١٤و اشرف غني ) (٢٠١٤ -٢٠٢١تثبيت كرد.

حكايت روابط هند و افغانستان به هزاران سال قبل بر مي گردد وهيچگاه فراموش نخواهد شد حتي
اگر منجر به خشم ناسيوناليست هاي هندو شود كه همواره دوراني كه هند تحت » يوغ اسﻼم« بود را
افشاء مي كنند ) .رجوع شود به ضميمه »از زمان اسكندر مقدوني« در ادامه اين مقاله(.
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در دوران معاصر ،از سال ١٩٥٠دو كشور پيمان دوستي اي امضاء كردند كه تا سال  ٢٠١١ادامه
داشت.اين پيمان همكاري استراتژيك و بهمراه آن گفتگوي سياسي ،همكاري هاي اقتصادي ،فرهنگي،
علمي و مبارزه عليه تروريسم را تضمين مي كرد .در حال حاضر بيش از  ١٠هزار بورسيه و ١٣٠
ارتشي افغاني در دانشگاه ها و آكادمي هاي نظامي هند به تحصيل مشغولند .دهلي نو ادوات لجستيك
و از سال  ٢٠١٨هليكوپتر جنگي به كابل تحويل داده است اما هيچگاه نيروي نظامي به افغانستان
گسيل نداشته است .فقط گروه هاي شبه نظامي از سفارت و كنسولگري هند و چند پروژه زير بنايي در
حال ساخت حفاظت مي كنند.

يك رويداد بد براي هند

از سال  ٢٠٠٤تا  ٢٠٢١هند قريب به  ٣ميليارد دﻻر)  ٦.٢ميليارد يورو( در پروژه هاي توسعه در
افغانستان سرمايه گذاري كرده است .اين پروژه ها ،گاهي محلي بودند و گاهي نمادين مانند ساختمان
پارلمان و سد برقابي سلما واقع در غرب كشور كه اولي در سال  ٢٠١٥و دومي سال بعد افتتاح شد.
پاكستان اما با محاصره ،از هرگونه نقل و انتقال زميني به افغانستان جلوگيري مي كند ولي هند با بهره
برداري از بندر چابهار در ايران كه در سال  ٢٠١٧افتتاح شد توانست از راه دريايي وپس از آن از
طريق زميني به وسيله بزرگراهي كه شهرهاي عمده از جمله قندهار و هرات در غرب و كابل و قندوز
در شرق را بهم متصل ميكند به آسياي ميانه دسترسي پيدا كند.

اين فرصت از يك سو به هند امكان داد كه همسايه خود ،پاكستان را دور بزند و از سوي ديگر
افغانستان كه همواره روابط پر تنشي با پاكستان داشت كه غالبا به خشونت منجر ميشد توانست امكان
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مانور بيشتري بدست آورد .آقاي حمد اله محب مشاور امنيت ملي افغانستان كمي قبل از سقوط رژيم
گفت »:امروزه همسايه ما ) پاكستان( كه اهداف شوم آن بر افغانها و كل جهان آشكار است با استفاده
ابزاري از يك گروه تشنه قدرت ،بار ديگر موجب تضعيف افغانستان شده است«).(١اين اظهارات خشم
اسﻼم آباد را برانگيخت.

روي كار آمدن طالبان رويداد بسيار بدي براي هند و به نفع تحركات پاكستان است زيرا نه فقط
كاهش نفوذ هند در افغانستان را در پي دارد بلكه موجب تقويت گروه هاي جهادي پاكستاني اي
ميشود كه كشمير را مورد هدف قرار داده اند .گروه هايي چون لشكر طيبه و جيش محمد كه روابط
ديرينه اي با اربابان جديد كابل دارند.

معذالك دهلي نو تصميم گرفت كه بطور علني با طالبان وارد گفتگو شود .در ژوئن  ،٢٠٢١زماني كه
پيشروي طالبان محرز شد ،ارتباطاتي در دوحه صورت گرفت و اولين مﻼقات رسمي در اول سپتامبر
 ٢٠٢١انجام شد .مخاطب سفير هند در قطر ،شير محمد عباس ستانكزي ،يكي از اعضاء مذاكره
كنندگان توافق بين آمريكا و طالبان در فوريه  ٢٠٢٠بود ) (٢كه در دولت موقت امارات اسﻼمي
افغانستان در تاريخ  ٧سپتامبر  ٢٠٢٠به سمت معاون وزير امور خارجه منتصب شد.

وي پيش از اين مﻼقات ،با اطمينان خاطر گفته بود كه »مايل است كشورش روابط فرهنگي ،اقتصادي
و بازرگاني را به روال سابق با هند ادامه دهد«) .(٣مدت زماني بعد ،در حاشيه كنفرانس بين المللي
مسكو در اكتبر  ،٢٠٢١عبدالسﻼم حنفي معاون نخست وزير طالبان طي يك نشست دو جانبه با يك
مقام عاليرتبه وزارت امور خارجه هند و مسئول منطقه پاكستان-افغانستان-ايران بر اين موضع تاكيد
كرد .اگرچه توجيه هند براي اين تبادل نظر ها كمك هاي انسان دوستانه است ،ولي در واقع دغدغه او
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آينده كشمير است .طالبان تاكيد كردند كه اصوﻻ در امور داخلي كشورهاي ديگر مداخله نخواهند
كرد و به جهادگران هند نخواهند پيوست .بنا بر گفته آنها ،اين تفكر كه شبكه قدرتمند حقاني – يك
گروه اسﻼمگراي مسلح و داراي هزران جنگجو -مسئول حمﻼت به منافع هند در افغانستان است وبا
لشكر طيبه و جيش محمد همكاري دارد بيشتر تبليغات سياسي است) .(٤اما بخش ديگري از طالبان
در مخالفت با اين عقيده والبته بدون درگيري در عمليات مسلحانه مي گويند كه وظيفه دولت امارات
اسﻼمي افغانستان » رساندن صداي مسلمانان كشمير به گوش جهانيان است«) . (٥اين خود حاكي از
وجود ابهاماتي در درون طالبان است .در اين بين سايه سنگين پاكستان كه از بازگشت طالبان بسيار
خشنود است محسوس مي باشد.

در واقع پاكستان بي نظير بوتو ) نخست وزير در سالهاي  ١٩٩٣-١٩٩٦و  (١٩٨٨-١٩٩٠براي
تضمين نفوذ كشورش و تقابل با هند و دسترسي به راهي مطمئن براي حضور در آسياي مركزي،
حامي افغانستان از نقطه نظر ژئو پوليتيك و نه ايدئولوژيك بود به اميد اينكه ثباتي در اين كشور
برقرار شود .در سال  ١٩٩٧پاكستان در كنار امارات متحده عربي و عربستان سعودي سه كشوري
بودند كه امارات اسﻼمي را به رسميت شناختند .پس از سقوط طالبان در سال  ،٢٠٠١پاكستان
پذيراي روساي اين گروه شد و پايگاهي در اختيار رزمندگان آن در مناطق قبيله اي هم مرز افغانستان
قرار داد.اخيرا نيز ،پاكستان در برقراري گفتگوبين طالبان و آمريكايي ها در دوحه نقش بسزايي داشت
در حالي كه روابطش با دولت اشرف غني و نخست وزير هند نارندرا مودي كه خود مختاري جامو
وكشمير رالغو كرده بود) (٦مغشوش شده است.

گفتمان پاكستان خالي از نكات ظريف نيست ،اين كشور در وضعيت اقتصادي سخت به سر مي برد و
در حال مذاكره براي دريافت يك وام از بانك جهاني است و همچنان در ليست خاكستري گروه ويژه
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اقدام مالي) (FATFقرار دارد كه تامين مالي تروريسم را رصد مي كند.در چنين شرايطي عمران خان
نخست وزير موضعي دوگانه اتخاذ كرده است .از يك طرف همسو با اجماع بين المللي ،طالبان را به
تشكيل يك دولت فراگير ،احترام به حقوق بشر و بخصوص حقوق زنان دعوت مي كند واز طرف ديگر
از دولتهاي غربي مي خواهد كه رژيم جديد را در انزوا قرار ندهند ،به او فرصت دهند تا به پيمان
همكاري با ساير گروه ها عمل كند و دارايي هاي بانك مركزي افغانستان كه در بانك هاي آمريكا و
اروپا بلوكه شده و بالغ بر  ١٠ميليارد دﻻر است را آزاد كنند.

در پشت اين سخنان دو دغدغه اصلي وجود دارد :نگراني از موج جديد مهاجرت به سوي پاكستان
بعلت شرايط فعلي افغانستان )در سالهاي  ١٩٩٠پاكستان ميزبان  ٣ميليون افغاني شد ودر حال حاضر
خط مرزي ديووند مسدود است(وديگر اين كه طالبان افغان مانع عمليات برادران پشتون خود يعني
جنبش » تحريك طالبان پاكستان « شوند .اين گروه كه سركوبي را از سر گذراندند كه  ٥سال پيش
اسﻼم آباد به آنها تحميل كرده بود  ،از سال  ٢٠٢٠سوء قصد عليه نيروهاي امنيتي پاكستان و اقليت
شيعه را از سر گرفتند .طالبان افغانستان براي آرام كردن شرايط در نقش ميانجي بين طالبان پاكستان
و نمايندگان عمران خان ظاهر شدند و بدنبال يك آتش بس و احتماﻻ يك پوزش هستند كه البته با
انتقادات شديد در پاكستان مواجه است).(٧خطرديگر براي پاكستان ،داعش خراسان است كه در
اسﻼم آباد به آن توجه جدي مي شود هر چند كه رژيم جديد افغانستان علي رغم عمليات تروريستي
متعدد مرگبارش ،آنرا كوچك و كم اهميت ميشمارد.سفر رئيس سازمان اطﻼعات پاكستان ) آي
اس آي( در تاريخ  ٥سپتامبر يعني دو روز قبل از اعﻼم حكومت جديد در افغانستان بيانگر روابط
محكم بين دو طرف است .جايگاهي كه شبكه حقاني نزديك به اسﻼم آباد در دولت طالبان دارد
گواهي بر اين امر است .اگرچه بعضي از رهبران طالبان كمتر تحت نفوذ پاكستان هستند ،ولي در حال
حاضر دولت امارات اسﻼمي از امكانات محدودي براي مانور برخوردار است.
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وحشت گسترش تروريسم

 Af-Pakمخفف افغانستان -پاكستان( كه در اوايل سالهاي  ٢٠١٠در زمان باراك
مفهوم اف -پاك )Pak
اوباما شكل گرفت تاكيدي است بر اين مطلب كه اين دو كشور در يك نمايش بر صحنه تئاتر
استراتژيك واحدي شركت دارند .اين مفهوم هنوز هم كاربرد دارد و اسﻼم آباد بعنوان يك عامل
اجتناب ناپذير حتي براي واشنگتن باقي مانده است) .(٨پاكستان يكي از عوامل الزامي است اگر چه
محور اصلي آمريكا به سمت هند -پاسيفيك و به نفع هند مي چرخد كه اين خود پيشرفت روابط
پاكستان -آمريكا را ناپايدار مي كند.

بازيگران اصلي خارج از افغانستان ،در مورد انتظارات از رژيم جديد اهداف همساني دارند ولي
فعاليت طوﻻني و مستمر وساطت بين المللي براي ايجاد يك گفتگو بين گروه هاي افغان از جمله
»اقدامات استامبول« كه در سال  ٢٠١١آنرا » قلب آسيا« ناميدند يا كنفرانس هاي متعدد در مسكو با
نمايندگان طالبان به شكست انجاميد در حالي كه اين يكي از تعهدات طالبان در توافق دوحه بود.همه
خواستار يك حكومت فراگير و احترام به حقوق بشر هستند ولي در واقع وراي اين درخواست،
مﻼحظات امنيتي و ترس از گسترش مجدد تروريسم ،اتفاق نظري بين همه به فراخور روش هاي ملي
هر كشور بوجود آورده است.

روسيه و همسايگان شمالي افغانستان از تسري داعش خراسان در منطقه آسياي مركزي با بهره گيري
از جنبش هايي نظير جنبش اسﻼمي ازبكستان بيمناك هستند.چين در پي اضمحﻼل حزب اسﻼمي
تركستان است كه ارگان اويگور هاي جدايي طلب مي باشد و در استان افغاني بدخشان حضور
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دارد.ايران طالب كاهش تهديدات داعش خراسان و سني هاي جند اﷲ در استان سيستان و بلوچستان
واقع در مرز پاكستان و افغانستان است.عربستان سعودي ،امارات متحده عربي و واشنگتن
خواستارجلوگيري از پيشرفت داعش هستند.

در راستاي برقراري امنيت ،از جمله مبارزه با قاچاق ترياك ،دسترسي به منابع غني معدني افغانستان)
خصوصاماده بسيار استراتژيك ليتيم( نقشه هاي متعددي ترسيم مي شود كه بازتاب آنرا در جلسات
بين المللي در ماه اكتبر مي بينيم.در تاريخ  ٢٠اكتبر مسكوجلسه اي با حضور طالبان و چيني ها،
پاكستاني ها ،ايراني ها ،قزاق ها ،تركمن ها و ازبك ها برگزار كرد) .(٩آمريكا اما به اين دعوت پاسخ
مثبت نداد ولي هند حضور داشت و متعهد شد كمك هاي بشردوستانه به افغانستان ارسال كند .ولي
در كنفرانس تهران بنام » همسايگان افغانستان« هند دعوت نشده بود) .شركت كنندگان :
ايران،چين،پاكستان،تاجيكستان ،تركمنستان،ازبكستان و روسيه( ).(١٠

كمي قبل تر ،در تاريخ  ١٢اكتبر ،هند نظرياتش را با تكيه به قطعنامه  ٢٥٩٣شوراي امنيت سازمان
ملل كه در تاريخ  ٣٠اكتبر به رياست هند تصويب شده بود در نشست سران كشورهاي گروه  ٢٠كه
به موضوع افغانستان اختصاص داده شده بود اعﻼم كرد .آقاي مودي گفت با بازگشت طالبان به
چالش هاي پيش رو بايد » يك پاسخ بين المللي واحد« داده شود كه همان موضوعات هميشگي است
) دفع تروريسم ،دولت فراگير ،احترام به حقوق بشر(.هند خشنود است كه » خطر تروريسم« از ديد او
پاكستان را هم شامل مي شود.

دو گانگي فزاينده
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عده اي بر اين باورند كه گذشته از گفتمان سياسي ،در زمان مناسب ،چين بهترين گزينه براي
سرمايه گذاري در افغانستان است زيرا وي تمايل دارد كه در جاده ابريشم جديد كه از آسياي
مركزي و كريدور اقتصادي چين -پاكستان مي گذرد افغانستان را هم بگنجاند .چين هم سرمايه ﻻزم
را داراست و هم به منابع معدني افغانستان چشم دارد .حتي قبل از تسخير كابل ،طالبان اطمينان خاطر
داده بود كه در امور داخلي چين دخالت نمي كند ) اشاره به اويغور هاي سين كيانگ( ) .(١١آقاي
وانگ يي وزير امور خارجه چين در اواخر ژوئيه ،مﻼ عبدالغني برادر ،از موسسان گروه طالبان را كه
رياست دفتر سياسي را بعهده داشت به حضور پذيرفت .گفتگو ها در ماه اكتبردر دوحه با آقاي
برادران كه به سمت معاون اول رئيس الوزراي طالبان منصوب شده بود ادامه يافت .

هندوستان نيز وراي چين كه روابط پر تنشي با آن دارد و آخرين برخوردهاي مرزي بين دو كشور در
سال  ٢٠٢٠اتفاق افتاد ) در هيمالياي شرقي و  ٢٠كشته هندي بجاي گذاشت( ،به تحول روابطش با
دو شريك اصلي يعني روسيه و ايران مي انديشد.روابط مستحكم با مسكوكه بوسيله معاهده دوستي و
مودت كه در سال  ١٩٧١امضاء شده بود ،بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به قوت خود باقي
ماند .روسيه وﻻديمير پوتين رابطه ديپلماتيك و نظامي گسترده اي با هند دارد و تامين كننده اساسي
سﻼح اين كشور است كه حتي با كاهش واردات هند از روسيه در سالهاي  ٢٠٢٠الي  ٢٠١٦هنوز
سهم  %٤٩را به خود اختصاص مي دهد .در همين دوران دهلي نو به واشنگتن ،و مسكو به اسﻼم آباد
نزديك شده اند .اين تفكر كه شراكت استراتژيك هند و روسيه از بين رفته است ،اغراق آميز است
زيرا اولين گفتگوي دو جانبه بين وزارتخانه هاي دفاع و امور خارجه اعﻼم شده است و هند در تدارك
استقبال از آقاي پوتين در ماه دسامبر است).(١٢
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در مورد ايران ،توسعه بندر چاه بهار كه با سرمايه مشترك ايران و هند ساخته شده است مي تواند
بعد از لغو تحريم هاي اياﻻت متحده عليه اين پروژه كه براي افعانستان بسيار مهم است  ،ادامه يابد.
تحت فشار دولت ترامپ ،دهلي نو واردات نفت و گاز خود را از ايران كاهش داد .تهران هم معتقد
است كه تمايﻼت اسﻼم – ناسيوناليستسي طالبان شرّ كمترو قابل قبولي است و آنها ميتوانند سپري
در مقابل داعش خراسان باشد .در عين حال تهران براي رعايت ظاهر ،خواستار احترام به شيعيان
هزاره است ولي چشم خود را به رفتار بدي كه با اين اقليت در جاي جاي افغانستان مي شود مي
بندد.

روان بودن اوضاع مانع از اقدامات ساختاري نيست .چين و ايران در ماه مارس  ٢٠٢١قرداد همكاري
 ٢٥ساله را امضاء كردند كه بمثابه يك شراكت استراتژيك است و راه را براي پيوستن ايران به پروژه
جاده ابريشم كه بسيار براي آقاي شي جين پينگ ارزشمند است باز مي كند.مع ذالك توافق با چين
مانع از اين نشد كه آقاي رئيسي رئيس جمهور ايران كه چند روز قبل از سقوط كابل قدرت را بدست
گرفت تمايل گسترش روابط با هند را به وزير امور خارجه اين كشور سوبر امانيام جايشانكار ابراز
كند .ايران مايل است كه در تثبيت اوضاع افغانستان نقش سازنده اي ايفا كند.اما قابل پيش بيني
نيست كه تا چه حد اين امر امكان پذير باشد.

واضح است كه هندسه بازيگران اصلي ،درافغانستان پساآمريكا ،به ضرر هند است .بي شك گفتگوي
چهار گانه ) QUADگروه كواد به انگليسي( حول محورامنيت بعد از نشست رهبران عضو ) اياﻻت
متحده ،ژاپن ،هند و استراليا( در  ٢٤سپتامبر گذشته در واشنگتن و اتخاذ مواضع و اعﻼم بيانيه
مشترك در مورد افغانستان موجب استحكام بيشتر اين گروه شد .ولي ممكن است كواد غير رسمي
ديگري متشكل از چين ،روسيه ،ايران و پاكستان ظاهر شود ) CRIPگروه كريپ به انگليسي( كه فصل
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مشترك آن ضد آمريكايي بودن است ) البته امري مبهم در مورد پاكستان( .اين گروه را خواست هاي
مشتركي نيز بهم پيوند مي دهد :درخواست از بانك جهاني و كشور هاي غربي و صندوق بين المللي
پول براي واريز پول به رژيم جديد افغانستان ،مخالفت با استقرار پايگاه هاي آمريكايي براي مبارزه با
داعش خراسان ،نگراني بخصوص مسكو از خطر داعش و ساير جنبش هاي اسﻼمي آسياي مركزي كه
به درجات مختلف مي توانند با يكديگر متحد شوند.

در حاشيه اجﻼس سازمان همكاري شانگهاي كه در  ١٧سپتامبر برگزار شد )هند هم در آن شركت
كرده بود( اين كشورها در يك بيانيه مشترك تصريح كردند »:كشور هايي كه بايد مسئوليت اوليه
بازسازي اجتماعي ،اقتصادي دوران پس از جنگ در افغانستان را به عهده بگيرند ) منظور كشور هاي
ناتو ( ملزم به فراهم نمودن كمك هاي اقتصادي و بشر دوستانه اضطراري مورد نياز افغانستان
هستند« .آنها » بر ضرورت هماهنگي تﻼشها ،جهت مقابله با تهديدات گسترش تروريسم و قاچاق
مواد مخدر« تاكيد كردند ) .(١٣اوضاع با صدور بيانيه رسمي از طرف كواد ديگري متشكل از آمريكا،
هند ،اسرائيل و امارات عربي پيچيده تر شد .اين نشست اقتصادي كه در مورد همكاري هاي امنيتي
دريايي بود ،به زعم آقاي جايشكار وزير امورخارجه هند به »مسائل كلي« هم پرداخت .فرداي آن
نشست روزنامه وزين »هندو«) (The Hinduدر سرمقاله خود هند را به رعايت احتيا ط دعوت كرد و
چنين نوشت  »:هند بايد توجه كند كه درگير مناقشات متعدد خاورميانه نشود .تنش ها بين ايران و
اين جبهه جديد شديد است .هند كه خود را درحوزه هند -پاسيفيك در جبهه آمريكا قرار داده است،
بايد با نا امني روز افزون در آسياي مركزي ،پس از خروج افغانستان مواجه شود.هند بايد همكاري
نزديكي با كشور هايي چون ايران داشته باشد تا بتواند با چالش هاي افغانستان پسا آمريكا مقابله
كند«).(١٤
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واضح است كه با تشديد تنش ها بين واشتگتن و پكن و همچنين واشنگتن و مسكو ،گسست هاي
ژئوپوليتيك و يك دو گانگي فزاينده آشكار مي شود.اوراسيا چين – روسيه و هند -پاسفيك تحت
رهبري آمريكا.در واشنگتن آراء و عقايد جمهوري خواهان خواستار يك اتحاد واقعي با دهلي نو است :
» تنها شريكي كه قادر است مراقب دامنه جنوبي چين باشد«) .(١٥در پاسخ ،چين به تمسخر مي گويد:
» اگر هند به اياﻻت متحده بپيوندد ،در نهايت در موقعيت فعلي فرانسه قرار مي گيرد«) .(١٦اشاره به
پيدايش اتحاد استراليا-بريتانيا-اياﻻت متحده ) اوكاس به انگليسي(  ] .لغو فروش زير دريايي هاي
فرانسه به استراليا كه وزير امور خارحه فرانسه آنرا خنجر زدن از پشت ارزيابي كرد – مترجم[ .

در حال حاضر هندوستان چندان از پيمان جديد خشنود نيست و نمي خواهد بطور رسمي در مقابل
كشور هايي كه همگي شركاي او هستند جبهه گيري كند ولي به نظر مي رسد خود را با ابعاد نظامي
اتحاد جديد تطبيق ميدهد و اين پيامي است كه به چين ارسال مي كند.

به غير از مسائل مطروحه در اتحاد اوكاس ،دولت بايدن روابط خود را با هند علي رغم بعضي
اختﻼفات ) بازرگاني ،خريد اسلحه از روسيه( به جلو ببرد .ديدارهاي مكرر در سطوح باﻻ در واشنگتن
و دهلي نو و تاكيد بر مفهوم » شراكت« و اطﻼعيه طوﻻني كه در پي مﻼقات بين رئيس جمهور
آمريكا و آقاي مودي در ماه سپتامبر صورت گرفت  ،اين اتحاد را محكم تر كرد).(١٧

ارجحيت با روابط چند جانبه است

ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :دسامبر ٢٠٢١

در مقابل اين پويايي و تكاپوي پيچيده ،هند به فعاليت خود ادامه مي دهد  .به غير ارتباط با اياﻻت
متحده ،او همچنان به روابطش با روسيه ادامه مي دهد و در آسياي مركزي هم تماس هايش را پيگير
است.در ماه سپتامبر درنشست همكاري هاي شانگهاي در تاجيكستان و در كنفرانس تعامل و اعتماد
سازي آسيا در قزاقستان  ،آقاي جايشانكار وزيرخارجه هند با برخورداري از امكانات نظامي محكم،
ارتباطات متعددي برقرار كرد.او به تعامل با همتا هاي خود در آسياي مركزي و همچنين ايران و چين
پرداخت .در ماه اكتبر پايتخت هند ميزبان قرقيزستان در يك كنفرانس استراتژيك بود .و سرانجام
سومين نشست گفتگوي امنيت منطقه اي در دهلي نو در مورد افغانستان در  ١٠نوامبر با حضور
روسيه ،ايران و پنج جمهوري آسياي مركزي تشكيل شد .پاكستان به علت مواضع رسمي ضد هند،
دعوت را نپذيرفت و چين به دليل مسائل مربوط به زمانبندي در اين نشست شركت نكرد .ولي
فرداي آنروز براي يك مﻼقات سه جانبه در اسﻼم آباد با حضور روسيه ،اياﻻت متحده و پاكستان )
بدون هند( حاضر شد .چه حسن تصادفي زيرا مﻼ امير خان متقي وزير امور خارجه افغانستان نيز به
مدت سه روز در اسﻼم آباد بود و تمام مﻼقاتهاي دو جانبه انجام پذيرفتند.

در خاتمه بايد گفت كه افغانستان طالبان مانند آينه بزرگنمايي است كه تمام تضاد هاي نظم كنوني را
منعكس مي كند .همه ) كم و بيش صادق( صحبت از حكومت فراگير مي كنند ولي در حال حاضر
امارات اسﻼمي آنرا نمي پذيرد .خطرتجديد قواي تروريسم است .افغانستان پسا آمريكا بدين معني
نيست كه جهان پسا آمريكا شده است .ولي منافع ملي ،تنش هاي منطقه اي ،و جاه طلبي هاي قدرت
هاي بزرگ چون آمريكا ،چين و روسيه نشان ميدهد كه روابط چند قطبي رقابتي چه در مورد
امارات اسﻼمي افغانستان ويا حوزه هند و پاسيفيك جاي خود را به روابط چند جانبه داده است.
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از زمان اسكندر مقدوني
پيشينه طوﻻني هند و افغان را  ،علي رغم جهش ها و افت و خيز هاي معاصر نبايد از ياد برد .
اسكندر مقدوني در قرن چهارم قبل از ميﻼد به اين كشور لشكركشي كرد وبنيان گذار دولت هندي-
يوناني شد .يك قرن بعد فرهنگ غني يوناني -بودايي در باختران  -محل امروزي افغانستان،
تاجيكستان و ازبكستان  -تحت نفوذ امپراطوري مائوريا تا سرزمين هاي گنگ گسترش پيدا كرد.
طالبان با نابود كردن بودا هاي باميان در سال ٢٠٠١بطور نمادين اين فرهنگ را از بين بردند.

پيدايش اسﻼم در اين سرزمين كه محل تﻼقي تمدن هاي هندي -يوناني -پارسي است به قرن هفتم
ميﻼدي برميگردد.سلطان محمود غزنوي سپاه و جنگجو روانه هند كرد و از قرن سيزدهم ميﻼدي امير
نشين هاي هاي متعددي پا گرفتند .ناسيوناليست هاي هندو امروزه آنرا دوران تفوق اسﻼم در
كشورشان مي دانند كه نقطه عطف آن در سال  ١٥٢٦بود كه بابور ،يكي از تيموريان ،سلسله مغول را
پايه گذاري كرد.

پس از آن دوران هجوم راج بريتانيا – حكومت امپراطوري بريتانيا بر هند -است كه باعث بروز سه
جنك افغاني انگليسي در سالهاي

 ١٨٣٩-١٨٤٢و  ١٨٧٧-١٨٨٠و  ١٩١٩شد ] .راج در زبان

سانسكريت به معني حكومت است – مترجم[ .افغانستان با الحاق جوئي* ،به »گورستان امپراطوري
ها« تبديل شد تا سر انجام در سال  ١٩١٩به استقﻼل كامل دست يافت.
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در سال  ١٩٥٠هند استقﻼل يافته و افغانستان معاهده پيمان دوستي را امضاء كردند.روابط با ظاهر
شاه حسنه بود تا كودتاي  ١٩٧٣كه وي خلع يد شد .اگر دولت هند در سال  ١٩٧٩اشغال افغانستان
توسط اتحاد شوروري را توجيه كرد ،ده سال بعد ،پس از خروج ارتش سرخ با دفاع از اتحاد شمال به
رهبري شاه مسعود دوباره به صحنه بازگشت .ولي تسخير قدرت بدست طالبان در سال  ١٩٩٦هند را
به نفع پاكستان در انزوا قرار داد تا سال  ٢٠٠١و مداخله آمريكايي ها و به قدرت رسيدن حميد
كرزاي كه تحصيﻼت عاليه خود را در هند بپايان رسانده بود .در آن دوران همكاري و توسعه روابط
دو كشود از سر گرفته شد .اما بازگشت طالبان در سال  ٢٠٢١مجددا هند را در موقعيت حساسي
قرار داده است...

* الحاق جوئي و بازپيوند خواهي ،جنبشي سياسي قومي يا ملي در كشوري است كه خواهان
بازگرداندن سرزميني با مشتركات زباني و فرهنگي و قومي است كه ضميمه خاك كشور ديگري است.

-١
« Qureshi strongly reacts to Afghan NSA Mohib’s remarks », Tolo News,
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