
   
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، ه غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال پ: یادونه
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE 

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 نظر افغان جرمن آنالین نمی باشددهٔ نویسنده لزوماً یعق  ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 

 
 

مرادیان  ۰۱/۰۷/۲۰۲۲           داکتر داوود 

 

 هدف دهلی نو از برقراری روابط حسنه با طالبان
  

الهامهند به جهانی  و قدرت  یک »دولت متمدن«  نمی عنوان  بهبخش،  طلب   گر فرصت عنوان یک معامله تواند 

 رفتار کند.
ایتالف تحت   خوش موفقیت  و  از  شانسی  که  اساسی  بر قانون  مبتنی  یک نظام  سرنگونی  پاکستان در  رهبری 

بود، تحوالت غیر در حالی که   منتظره حمایت ایاالت متحده در افغانستان برخوردار  را برآفتاب کرده است.  ای 

طالبان در حال فاصله گرفتن از جشن پیروزیهای غربی و منطقهتعداد قابل توجهی از البی هند    شان هستند، ای 
یک هیأت بلند طالبان، همه را شگفتیوپایه دیپل با فرستادن  دیدار نقطه  ماتیک به کابل تحت اشغال  کرد. این  زده 

ماه در سال    ها سیگنالاوج  طالبان  تسلط  پس از  ساعت  تنها چند  بود.  دهلی  آرام  دیپلماسی  و  هند  ۲۰۲۱دهی   ،
و بیمارانی که دارای ویزای    محصلینفاصله سفر همه مردم افغانستان به هند، از جمله   اولین کشوری بود که بال

نه به اما  مهم  در یک تصمیم  ممنوع کرد.  را  هند بودند  از درخواست    معتبر  تصمیم گرفت  هند  گسترده،  طور 

دخترانه خود از طالبان برای باز کردن مکاتب  متحد  امنیت سازمان ملل  و هم  شورای  در مورد  داری کند  چنان 
جهت سکوت کرد.  وضعیت در افغانستان  ای از سیاست  عنوان نمونه توان به گیری آشکار هند را می  بدتر شدن 

»ارزش بودن  سطحی  و  ملی  برتری منافع  بینواقعی،  دنیای »هابزی« سیاست  در  و »احساسات«    ، الملل ها« 
خارجی  طرفانه هند در قبال درگیری روس توصیف و درک کرد. موضع بی هندی سیاست  یه در اوکراین، نسخه 

 کند.»اول هند/اول منافع کشور هند« را آشکار می

منافع ستراتژیک کلیدی هند در افغانستان چیست؟  هایی را ایجاد میبا این حال، معاشقه دهلی با طالبان پرسش کند: 
ند؟ آیا طالبان قصد و یا ظرفیت اجرای  تواند چنین منافعی را تأمین ک  چگونه یک نزدیکی بالقوه هند و طالبان می

کرد؟ آرزوی هند  های خود را دارند و برعکس؟ هند چگونه با گروهوعده ضد طالبان تعامل خواهد  های اجتماعی 
برآورده خواهد   طالبان چگونه  مانند  قبولی  با رژیم غیرقابل  با همسویی  جهانی  به یک قدرت  تبدیل شدن  برای 

 شد؟

 
 :متخاصم های  گروه   اد اتح هدف  عنوانبه  هند 

امنیت یک نگرانی  هند  برای  بهافغانستان  است،  ستیزه  محور  مواد  جویان اسالم ویژه در ارتباط به  قاچاق  گرا، 
ایدیولوژیک و  پیروزی طالبان دو هدف مهم  این سه فاکتور است.  هدف اصلی اتحاد  نیابتی. هند  و جنگ  مخدر 

مبارز و حامی  ستراتژیک اسالم در  پاکستانی آنگرایان  ناب اسالمی«  یک »حکومت  ایجاد  بخشید:  را تحقق  ها 

یابی به هدف دیرینه های الزم برای دست شرطقلب آسیا و تأمین »عمق ستراتژیک« پاکستان. این دو مفهوم، پیش
یعنی جهاد در هند است.دیگر اسالم  گرایان، 

تاریخی و هم زیرساخت در حمایت از  هم سوابق  جنگهای موجود   ای و جاهجویان قبیلهپیوند متعصبان مذهبی، 
جهانطلبی بود که بیش از    های  اولین کسی  دارد. محمود غزنوی  جویان    سال پیش جنگ  ۱۰۰۰گشایانه وجود 
افغانستانقبیله منطقه مرزی  از  را  بریتانیا ستراتژی   ـ ای  گرفت.  خدمت  به  هند  و غارت  حمله  برای  پاکستان 

امانمشابهی را برای تض هللا خان در اوایل قرن بیستم به کار عیف و در نهایت سرنگونی پادشاه مترقی افغانستان 
سال   هند در  خود علیه  جنگ  در اولین  پاکستان ارتش قبیله۱۹۴۸گرفت.  کرد.  ،  بسیج  به هند  را برای حمله  ای 

سترات از مجاهدیرکن مرکزی  و حمایت  تأمین مالی  در افغانستان،  از طریق عملیات  ژی ضد شوروی غرب  ین 
بود. چشم ژیواداره اطالعات مرکزی )سیا( به نام »عملیات سیکلون«  ستراتژیک پاکستان برای افغانستان    انداز 

بی منزوی،  طالبان  توسط  که  است  بزرگ«  »وزیرستان  یک  جزمایجاد  و  اداره میرحم  توسط  اندیش  و  شود 

متحد تامین مکمک/سازمان ملل  بشردوستانه غرب  شود. در عوض، »وزیرستان بزرگ« به مرکز  الی میهای 
پناهعمده و  آموزش  تولید،  برای  گروه  ای  به  »جنگدادن  از  مختلف  قبیلههای  برای  جویان  ای/اسالمیست« 

بر   عالوه  افغانستان  مذهبی  مدرسه  هزار  شش  از  بیش  شد.  خواهد  تبدیل  مختلف  مدرسه    ۴۰بازارهای  هزار 
از ستیزهترپاکستان برای ایجاد بزرگ آموزشی با الهام  شد.ین شبکه موسسات   جویان در جهان تلفیق خواهند 
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 :باطل  خیال زهی
است که از کینه شخصی برخی از فرماندهان طالبان علیه پاکستان استفاده کند و با این   نو همچنین امیدوار  دهلی 

دستگاه   طالبان است.  در درون  یک جناح دوست  صدد ایجاد  باطل در  راه بی خیال  پاکستان  نظامی    اطالعاتی 

با نماینده در برخورد  را  خود  و کارامد  داده   رحمانه  نشان  »منسوخ« شده  از کنترل« و  »خارج  گان مخالف، 
سرنوشت سیاست خان یا نماینده مداران پاکستانی مانند بی است.  گان افغانستانی   نظیر بوتو، نواز شریف، عمران 

حکمت یار و رهبر سابق طالبان مال اختر منصور، عزم راسخ پاکستان را برای حفظ انحصار پاکستان مانند گلبدین 
حزب حاکم هند نیز توجیهات بیشتری را در اختیار  های نیابتیخود بر گروه تمایالت ضد مسلمانان  اش نشان داد. 

»جهاد در هند« قرار داده است.  هواداران 

برای توجیه یک سیافاکت نیز اغلب  واقعهای میدانی  خارجی  کسانی که  بینانه ذکر می ست  توجیهی توسط  شود؛ 
فاکت طرف توافقدار تعامل با طالبان هستند.  که باید مورد توجه قرار گیرد.  دارد  دیگری نیز وجود  نامه  های 

اصلی درگیری در افغا اما عوامل  ایاالت متحده با طالبان پایان داد،  نستان  صلح ایاالت متحده با طالبان به دشمنی 
در افغانستان تصویر کاملی از این درگیری  های ذیل در میان کاربران رسانهرا خاتمه نداد. هشتگ های اجتماعی 

   دهد:انگیز را نشان میغم

 SanctionPakistan; LetAfghanGirlsLearn; StopHazaraGenocid StopTajikGenocide; 
PartitionAfghanistan .  

همانهای غیرطالبان را از فضای عمومی محروم کردهپشتونطالبان تمام   یس ئگی ر طور که در حبس خانهاند، 

غیر جوامع  بشر  حقوق  سیستماتیک  نقض  همچنین  است.  شده  داده  نشان  کرزی  حامد  پیشین  که  جمهور  پشتون 
و پاکبه که در مرز نسل منزله جنایت علیه بشریت است  داردسازی قومی  وجود  است،  برای اولین بار، کشی   .

سیاست به  پشتونتقسیم کشور  سلطه  تحت  فارسیهای  سلطه  و تحت  در  زبان ها  سیاسی  گفتمان  ها، متأسفانه به 
فارسیمیان گروه  زبان تبدیل شده است. های اجتماعی 

 

 :هند«  »اول سیاست  اشتباه 
می میان  به نظر  حسنه  برقراری روابط  مبنای  »اول هند«  که سیاست  چنین  رسد  اگر  نو باشد.  دهلی  طالبان و 

زیرساخت از بین بردن  هند، یعنی  و امنیتی  خارجی  سیاست  ستون اصلی  را نابود باشد،  تروریستی منطقه  های 
انتقاد هم زیرساخت است.  کرد. پیروزی طالبان بهترین محصول این  تولید در حالی    خواهد  زمان از یک سیستم 

آغوش می را در  ممتاز آن  را به چ که محصول  منطق  بهمی  لنجکشد،  هند  و   کشد.  متمدن«  یک »دولت  عنوان 

الهام نمییک قدرت جهانی  یک معاملهتواند بهبخش،  تردید و احتیاط  گر فرصتعنوان  با وجود  رفتار کند.  طلب 
به یک شریک  این کشور به دو معیار مهم تبدیل شدن  در افغانستان،  و ایدهستراتژیک هند در دو دهه گذشته  آل 

به هند به یافت. بسیاری از مردم افغانستان  ای از یک کشور در حال توسعه نگاه عنوان نمونه  قابل اعتماد دست 
و حفظ یک سیاست دموکراتیک کارامد غلبه کرده است. مهمکنند که بر چالشمی تر از آن، هند خالف   های متعدد 

شود. حتا برای یک سیاست  ت صمیمانه برای افغانستان دیده میعنوان یک دوس   چهره، بهبسیاری از بازیگران دو

نیت مردم افغانستان نسبت به هند با پذیرش سیاستی که   اعتماد و حسن  دادن  خارجی مبتنی بر »منافع«، از دست 
است، معکوس است. به شکست   به دالیل متعدد محکوم 

از حالت  ۲۰۲۱آگست    ۱۵پس از   افغانستان   ،Pax Americana  ضعیت »به وPax Pakistana نزول کرده  »
چشم تحت حاکمیت  است.  صلح و ثبات در افغانستان  نیست؛ زیرا خود پاکستان  امکان Pax Pakistanaانداز  پذیر 

افغانستان به یک مأموریت قوی سازمان ملل، از جمله  تحت تأثیر چالش و خارجی قرار دارد.  داخلی  های متعدد 

سا به رهبری  سیاسی  انتقال  حمایت  روند  ملل  سازمان  صلح  نیروهای حافظ/سازنده  توسط  که  متحد  ملل  زمان 
هند میمی نیاز دارد.  طلبی و نیازهای افغانستان است،   هایی که شایسته شخصیت، جاهتواند از چنین تالش  شود، 

 حمایت کند.
 

صبح  هٔ با سپاس از روزنام  هشت 
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