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 دولت افغانستان مردم وحمایت از
 

در حالی که ظاهرا آخرین مرحله مذاکرات صلح افغانستان جریان دارد، ابهام درباره دورنمای امنیتی افغانستان 
شود. وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( علیرغم مصوبه کنگره آن کشور، روند خروج نیروهای تر میروز به روز بیش

دهد و از سوی دیگر، امکان بازگشت طالبان یتی، ادامه میتوجه به وضعیت وخیم امنامریکایی از افغانستان را بی
دهد که دهلی نو در نظر دارد از طریق و قرائن موجود نشان می به قدرت، موجب نگرانی کشورهایی مانند هند شده

 اش با کابل به مصاف این شرایط تازه برود.های نظامیتقویت همکاری
وزیر جدی با اجیت دوول؛ مشاور امنیت ملی نخست 2۴وز چهارشنبه، جمهوری ر یسئغنی؛ راشرف جهتدر همین 

ها در عرصه مبارزه علیه تروریزم و ساختن اجماع  هند در کابل دیدار کرد. در این دیدار، روی چگونگی همکاری
توانند یهای مشترک با ناتو و امریکا ماست.هند و افغانستان از طریق تالش ای در حمایت از صلح گفتگو شدهمنطقه

  در امر مبارزه با تروریزم موفق شوند.
ها با افغانستان تداوم همکاری است که کشورش خواهان وزیر هند نیز گفتهاجیت دوول؛ مشاور امنیت ملی نخست

تی سی تیرومرتی؛ نماینده دایم هند در سازمان ملل  بوده و آماده است تا گفتگوها را روی منافع مشترک ادامه دهد.
تواند باهم پیش تروریزم نمی بود که این روند و فعالیت تر با اشاره به روند صلح افغانستان گفتههم پیش

های نظامی آن کشور به افغانستان در صورت های هندی از تمایل این کشور به افزایش کمکبرود.همزمان، رسانه
 اند.کاهش نیروهای امریکایی خبر داده

ستراتژیک های همکاری تازه که کابل و دهلی نو برای فصل صل دارد و آن اینهمه این رویدادها یک معنای مح
 شوند. این تهدید و فرصت مشترک، مواضع دو کشور را به طوربر محور صلح و مبارزه با تروریزم، آماده می

های خود  گرگاهکردن سنزده در حال ترکسازد.در شرایطی که امریکا به طور شتابای به هم نزدیک میپیشینه کم
کننده ایاالت متحده در رسد که بدون حضور و حمایت رهبریساله است و ناتو نیز به نظر نمی 2۰در جنگی 

 ستراتژیک تازه ندارند.نظامی و  -افغانستان باقی بماند، کابل و دهلی نو راهی جز ایجاد یک جبهه امنیتی
کند، خطر بازگشت طالبان به قدرت ستراتژیک، ترغیب میای که دوطرف را به تقویت این شراکت ترین مسالهمهم

کند و هم نفوذ سنتی هند بر یک افغانستان است؛ موضوعی که هم حیات سیاسی دولت مستقر در کابل را تهدید می
 متخاصم با پاکستان را.

ً اشرف ایان است نستان رو به پاست که حمایت امریکا و متحدانش از قوای امنیتی افغابه این نتیجه رسیده غنی تقریبا
امریکا در دوحه تشکیل خواهد  –نامه صلح طالبان و در صورت بازگشت طالبان به قدرت که مبنای آن را توافق

های مالی داد، دلیلی برای استمرار این حمایت وجود ندارد. او در عین حال، از این امر آگاه است که با پایان کمک
گیرد و در ها در معرض خطر جدی قرار می افغانستان، بقا و حیات این نیروو نظامی غرب به نیروهای امنیتی 

 ای که مانع سقوط جمهوریت به کام امارت شود، وجود نخواهد داشت.آن صورت، نیروی بازدارنده
پذیر نیست؛ زیرا حتی کشورهایی که امکان های دیگر در منطقه و فرامنطقه نیز عمالً در این میان، تعامل با قدرت

چه  –وه اند که بازگشت آن گراند نیز به این نتیجه رسیدهای با طالبان نداشتهیش از این، روابط و مناسبات دوستانهپ
های تعامل سیاسی با آن گروه  حتمی و قطعی است و از همین اکنون باید کانال -از راه جنگ و چه از مسیر صلح

  را ایجاد یا احیا کنند.
تواند در کنار کابل بایستد و صلح امریکا با طالبان را زیر نام حمایت از دولت که می به این ترتیب، تنها قدرتی

بکشد، هند است؛ کشوری که به طور سنتی، دشمن پاکستان محسوب  نجلافغانستان و مبارزه مشترک با تروریزم به چ
د؛ دانر سراسر منطقه میگیری یک رژیم افراطی در کابل را خطری بالقوه برای امنیت و ثبات دشود و شکلمی

و  المللی تبدیل شودای و بینهای منطقهزیرا این خطر وجود دارد که افغانستان بار دیگر به کانون امن تروریست
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 …های نیابتی خود، سلطه و هژمونی هند در مناطق دیگر از جمله کشمیر و به این ترتیب، پاکستان به کمک نیرو
 جدی بکشد. لنجرا به چ

تر از خروج غیر مسئوالنه امریکا از بازی، خالی از خطر ، ورود هند به بازی امنیت افغانستان نیز کمبا این حال
اد یا آبجغرافیایی، شریک مؤثر و قابل اطمینانی برای مواجهه کابل با اسالم سرحدنیست. هند به دلیل نداشتن 

ی های منحصر به فرد دیگر طالبان و ابزارشود. از جانب دیگر، پاکستان به کمک نیروهای نیابتی آن محسوب نمی
قادر است بحران ناامنی، خشونت … های طوالنی، قبایل وفادار دوسوی سرحد، هزاران مدرسه مذهبی و مانند مرز

تری کند؛ رویدادی که مهار آن نه در توان کابل است و نه از عهده های خونینو جنگ در افغانستان را وارد ورطه
های متخاصم منطقه و  ای میان قدرت. بر این اساس، افغانستان به عرصه جنگ نیابتی تازهدهلی نو برخواهد آمد

آرایی فرامنطقه تبدیل خواهد شد که این بار، هند و پاکستان به عنوان دو قدرت اتمی جنوب آسیا در برابر هم صف
 خواهند کرد.
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