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  لوموند ديپلماتيک

  

 کنند یدر افغانستان، ھند و پاکستان در برابر ھم قد علم م
 
 

  Isabelle SAINT-MEZARD نوشته

  ٢٠١٠جنوری 

د سفر خود به پاکستان در انتظار ي روادین ھفته به ناچار برايچند  )پلومات و صنعت کاريد (یکائيش از صد کارمند آمريب

ژه در يبه و  از رھبران اسالم آباد،یدر واقع بخش. افت نکرده بودنديان دسامبر ھنوز آنرا دريتا پا زي ھا نیبرخ. ماندند

 پندارند و یاز حد و اندازه مرون يزمامدارانشان را ب رش برياالت متحده و فشار تحمل ناپذينده ايصحن ارتش، حضور فزا

 شيش از پيز که از نفوذ بي رود که آشوب و ھرج و مرج افغانستان به پاکستان نیم آن ميب .ندي افزای ھا میبر موانع تراش

 .ابديھند نزد مقامات کابل نگران است گسترش 

ر يگر نھاده و تاکنون کشميکدي ی رو، رو در١٩۴٧قاره در سال  م شبهي که ھند و پاکستان را از زمان تقسیخي تاریرقابت

برد و   ھم رفته بهیه رويان دو ھمساينبرد م. افته استيز گسترش ينک به افغانستان نيبوده، ا  آندویاروئي رویصحنه اصل

ان آنھا يرقابت م.  آوردی به دست میگريد  است کهی گذارد لزوما ھمان داوی آنھا از دست میکي ماند که آنچه ی میباخت

ر يبانگيگر گريکدي ھا در تعامل با ین دشواريده تريچيھرچند ھمواره پ .ده استيز رسي نیبه مرحله خشونت بارترنک يا

 .ندي را بگشایان خود باب گفتگوھائي، توانسته بودند م٢٠٠۴است، اما از سال  ندو کشور بودهيا

 رخ داد، جان سالم به در نبردند ی در بمبئ٢٠٠٨ نوامبر ٢٨در   کهیستي تروریز از سؤ قصد ھاين مذاکرات مشقت بار نيا

پاکستان است و   دریگاھي تندرو با پایبة سازمان داده که نھضتيد که آن حمله را لشکر طيجه رسينت نيعا به ايھند سر): ١(

از ھرچند دولت ھند . شھرت دارد) یان ستاديم اطالعات( آن کشور ی اطالعاتی تنگاتنگ با دستگاه ھایوندھايبه داشتن پ

ن سازمان و ي ایخي تارینھمه بازداشت رؤسايد، با ايبة چشم پوشيلشکر ط یبر اردوگاه ھا»  واریجراح«زدن ضربات 
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نوامبر گذشته  ٢٧روز .  دانستی ھرگونه بحث و گفتگوئیرير از سر گيش شرط ناگزيشگاه عدالت را پيپ کشاندن آن ھا به

د که واشنگتن و ي حافظ محمد سعینھمه آقايبا ا. کردند  قرار اتھام صادرن تشکلي شش تن از رھبران ای برایمقامات پاکستان

 . گرددی آورند ھمچنان آزادانه میبه شمار م  را مغز متفکر سؤ قصدھای ویدھل

، یگان سلسله مراتب نظاميپاکستان ھر که باشند و مشخصا بلندپا رانيم گيتصم.  نداردیاست پاکستان در قبال کابل تازگيس

ن يافتادن ا  دانسته و برعکس ازیاتيت کشور حي امنی موافق مصالح خود در افغانستان را برایميرژ رکار بودنھمواره س

ت سوق ين وضعي کشور را در ناگوارتریحالت را در چنانيز. ز واھمه داشته انديش از ھرچيکشور در مدار نفوذ ھند ب

ه، در شرق ھمانند غرب کشورشان را در منگنه خواھد يدو خصم ھمسا یغ گازانبريافت که لبه تي باز خواھند یشيالج

ه يعل  جھادیش از آن در سال ھاياست افغان برآمده و پي دخالت در سین کشور در پيرھبران ا نرو اگرياز ا. گذاشت

ت کرده اند، ياز آنان حما ٢٠٠١ م طالبان در سالين و سپس تا سقوط رژين مجاھدي غالبا از تندروتری شورویروھاين

 . بقا بوده استیش براي کم و بیکنشوا

ر در بحران، از ي درگیش با تمام طرف ھاي خویوندھايران ھمچنان پيگ مين تصمي این المللي بیامروز با وجود مداخله نظام

را يکرده اند، ز شتر حفظي ھرچه بیکدندگي پندارند با یش مي که آنان را چون برگ برنده خویطالبان افغان جمله و خصوصا

 .ن استيدر شرف تکو  قدرت ھند،یري اوجگیعني، ] آنھایبرا[ن شق ممکن يافته اند بدتري نيقي

 یدھل. ابديش در افغانستان بي خوی برای پائی جست تا باز جایفراوان م مال عمر بھرهيقت آن است که ھند از سقوط رژيحق

 پندارد یپاکستان م یان ستادي میستگاه اطالعاتشه دار نسبت به طالبان که آنھا را مخلوق ديق و ريعم ینو، ھمواره خصومت

 فرمانده احمد یرا از مقاومت اتحاد شمال به رھبر شيت خوي حما١٩٩٠ دھه ی که در سال ھایبه ثبوت رسانده است، تا جائ

 ان دري بود؛ ھندیخي تاریک نابھنجاري از ی طالبان جلوه ایان برھه زمامداريھند به چشم. غ نداشتيشاه مسعود در

ش ي کنند و به ستایاد ميدو ملت  اني می آباء و اجدادیوندھاي از پی لحن غنائی خود به کرات با گونه ای رسمی ھایخنرانس

 نو ینرو دھلياز ا.  دھندیان است گواھي که در میخي و تاریفرھنگ یشاوندي پردازند تا به خوی آن کشور میراث بودائياز م

 .ه بالفصل خود پنداشته استيا ھمواره ھمچون ھمسامشترک، افغانستان ر به رغم فقدان مرز

 ی مشارکت جسته که انتظار میم تازه ايت از استقرار رژيحما ی براین المللي بی فعاالنه در تالش ھا٢٠٠٢ھند از سال 

دالر،  ارديلي م٢/١ ین کشور با قول اعطاينگونه ايبد. ت کندي ھدای و نوگرائیش دموکراسيپو ريرود افغانستان را در مس

 گرفته یجا) ٣( به افغانستان یالملل نيدر رده ششم کمک رسانان ب) ٢(، بھداشت و آموزش یربنائي زینه ھايمشخصا در زم

ف، جالل آباد يست که آنھا را در ھرات، مزار شريکم از چھار دفتر ن ن کشور در افغانستاني ای ھایاکنون کنسولگر. است

 ی اطالعاتیدستگاه ھا یکيستيگاه لجي ھا شده که آنھا را پای پاکستانی باعث دلنگرانیلن دفاتر کنسويا. است و قندھار گشوده

 ی در درون مرزھای ثباتیجاد بي به منظور ایاتيعمل ش بردنيگر قصد آنھا پي دی پندارند که گذشته از ھدف ھایھند م

 .است ژه در بلوچستانيپاکستان به و

 یوندھايده و پيمثلث افغانستان و پاکستان و ھند وارونه گرد کم بر مناسبات حایائي پو٢٠٠٠ دھه ی سال ھاینگونه طيبد

 یجا م افغاني که بر صدر رژی، کسیشتر از آنرو که حامد کرزايب. آشکارا استوارتر شده است یو دھليان کابل و نيم

د کابل يمقامات جد. فظ کردهاست ح ل خود را در آنجا گذراندهي از دوران تحصیش به ھند که بخشي خوی ھایگرفته، دلبستگ



www.afgazad.com                                                                                            afgazad@gmail.com    3

 ین کشور را متھم ميان ايآنھا نظام: افته اندي ھا راه ی اعتمادیھا و ب ین بدگمانيشتريبرعکس در ارتباط با اسالم آباد به ب

 .اند ن سو محافظت کردهي به ا٢٠٠۶ به خصوص از سال ی پشت جبھه طالبان شورشیگاه ھايپا کنند که از

، معادالت ٢٠٠٨ان به قدرت در سال يرنظاميبازگشت غ ز مشرف ويمت ژنرال پروين با عز پاکستایاسير نظام سييتغ

 بھبود روابط با ی برایس جمھور پاکستان عزمي رئی زرداریھرچند آصف عل. نکرد گرگوني دینياديموجود را به طور بن

 یافغانستان ھمچنان قلمرو انحصار ندهپرو:  ناتوان بودهیرات محتوائييجاد ھرگونه تغيش نشان داده، اما از ايخو هيھمسا

 .ن دارديقيھند در افغانستان   مانده است که به خطری پاکستان باقیالت نظاميتشک

 ز و دخالتي وسوسه انگیان کمک ھاينش ميگز

  در محل، که شمار آنھا را ازیوخامت گذارده است، شھروندان ھند ت در افغانستان رو بهي که امنیريت فراگين وضعيدرچن

ا تر، ياز آن گو .ما نشانه گرفتهي بوده اند که آنھا را مستقی آماج حمالت٢٠٠۶ زنند، از سال ین ميتخم سه تا چھار ھزار تن

االت ي ھند و ای اطالعاتیبه گفته دستگاه ھا . بود که سفارت ھند در کابل متحمل شدی پردامنه ایستيدو سؤ قصد ترور

 حفاظت از ی نو برایدھل.  پاکستان در کار بوده استیالت دولتي تشکیاعضا ستا دي، گو٢٠٠٨ه يمتحده، در سؤ قصد ژوئ

 .است  پاکستان افزودهین امر خود بر بدگمانيل داشته که اي به آن کشور گسی شبه نظامیروھاين شياتباع خو

 برخوردار یاتي حیتيز اھم بحران، ایبود که پاکستان در چاره جوئ افتهياالت متحده از آغاز مداخله خود در افغانستان دريا

 ی برایدرخواست  به خرج داده، اما در عوض در برابر ھرگونهی مھمیف شبکه القاعده کوشش ھايتضع اسالم آباد در. است

 در ی ثباتی بیريسپس با اوجگ.  کرده استیستادگيا افته اندي که در خاکش استقرار ی طالبان افغانیگاه ھايورش به پاي

 یز کمک، به تناوب، به فشارھاي وسوسه انگیقول ھا: دي کشیاسالم آباد به زور آزمائ ان واشنگتن وي مافغانستان، مناسبات

 در یني سنگیدارند که تاکنون ھم بھا دهيرا عقيده اند، زي برتابی ھا به سختی که ھمواره پاکستانیامر.  سپردی جایديشد

 یر ارتش آنھا کارزارھاي اخی سال ھایدر واقع ط. ستي ھم نراهيپر ب استدالل آنھا. پرداخته اند» سميه تروريجنگ عل«

 ھا یتازگ نيش برده است؛ ارتش آن کشور ھميده در راز و رمز پي پوشیانيه افراط گراين عليل نشيا ی را در نواحیدشوار

 ی، بر سؤ قصد ھایفز به تالين طالبان نيا. برد اني، به پایول طالبان پاکستاني، تیرستان جنوبي را در وزیتھاجم گسترده ا

 . رانده اندینده اي فزایافزوده و کشور را به نا امن  خود در سراسر خاک پاکستانیانتحار

د آنکه مقامات يان ھند و پاکستان بوده است، به امي می اعتمادیب یزه ھايان برداشتن انگياالت متحده که خواستار از ميا

ده يعق به. ر برآمديزه کشميش در کشمکش و ستيت خوي محک زدن حسن نیپاکستان را نرم سازد در پ یاسي و سینظام

نان يد بتوان اطمير، شايدعوا بر سر کشم ی با آرام سازیعنيرسال، ي دین ابتکار، با پرداختن به سرچشمه رقابتيان ايمتول

 ینگونه آقايبد). ۴(ع داشت  توقی در باره پرونده افغانستان را از ویتر ستهي شای به پاکستان داد و آنگاه ھمکاریخاطر

 افغانستان و یبرا االت متحدهيژه اينده وي به مقام نمایش از برگماري، پ(Richard Holbrooke) ھولبروک چاردير

 نه یکائي آمریانجيک ميت ي آنکه مأموریدورنما. رديبرگ ز درير را ني ھند و کشمیت ويدوار بود که مأموريپاکستان، ام

دستگاه  . ھند را از جا تکان دادیپلوماسيابد، ديز گسترش ير نيرد بلکه به کشميرا در بر گ «پاکستان–افغانستان«فقط منطقه 

 داشته است را به ی ارزانیمتحده به و االتيک ايک استراتژيت شري که موقعیرومندي نی درنگ اھرم ھای ھند بیپلوماسيد

نھمه يبا ا. به افغانستان و پاکستان شد» تنھا«ش ي خوتيدامنه مأمور ر شاھد کاھشي ھولبروک ناگزیآقا. کار انداخت
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 سپارند ی گوش میالملل ني بیاني پادرمی به مطالبات پاکستان براین آساني ھا به ایکائياز مشاھده آنکه آمر  نوی دھلیتلخکام

 . دھندی خود راه نم را بهیگريب ديچگونه ترتيجانبه تصور ھ ر به جز مذاکره دوي ھا در باره مسئله کشمیھند: فرو نکاست

 یروھايفرمانده ن (Stanley McChristal) ستالي مک کریاستنل  که ژنرالیست که مالحظاتين نکته نيح اي به تصریازين

نامبرده در  ژنرال.  نو گران آمدیان آورده بود بر دھليدر افغانستان به م) ناتو (یک شمالياتالنت ماني و سازمان پیکائيآمر

(...).  دارد یھند در افغانستان رو به فزون ی و اقتصادیاسينفوذ س«ش به باراک اوباما نوشته بود که يگزارش محرمانه خو

 احتماال بر وخامت تشنج ھا و ینفوذ] نياما چن[به سود مردم افغانستان است،  یادي ھا تا حدود زی ھندیت ھايھرچند فعال

 « . خواھد افزودیمنطقه ا یکشمکش ھا

سم سر درآوردند يه ترورير در نبرد علي ناگزیکيپاکستان ھمچون شر ینه واشنگتن در بازشناسيُ کنه گز ھا نه ھرگز ازیھند

نکه يبدتر از آن، ا. است ت راه خطا رفتهي و فقدان قاطعیرياالت متحده با آسانگيآنھا معتقدند که ا. رفتنديپذ و نه ھرگز آنرا

شه مشکل که آنرا در يرا به ري سازد، زیسر نميش ميخو یرا برا در افغانستان یروزيکشور مزبور وسائل و امکانات پ

 .پردازد یافت نمي توان یسمت پاکستان م

 از ٢٠٠٩ نوامبر ٢۴ تا ٢٢ر ھند از ينخست وز (Manmohan Singh) نگيد مانموھان سين وجود از ھنگام بازديبا ا

 ح دارد که دويه مشترک سران دو کشور تصريانيب. شدافته بايف يان دو کشور تخفيتفاھم م  رسد که سؤیواشنگتن، به نظر م

 در یستي امن تروریھا ميش به سود ثبات، توسعه و استقالل افعانستان، و لزوم شکست حريمصالح مشترک خو« طرف 

و به منظور مرمت ] ین الملليب [ی که ھند در مساعیسھم س جمھور اوباما، ازيرئ. پاکستان و افغانستان را تکرار کرده اند

. ديبخش ان را آرامشياذھان ھند] نگي سیج سفر آقاينتا. [»)۵( کرده است یگرفته ابراز خشنود  افعانستان بر عھدهیبازساز

ش از گذشته يپاکستان ب«مصرا خواست که  یس جمھور پاکستان از وي رئی به زرداری نامه ای اوباما طیافزون بر آنکه آقا

بة ھمت ي، لشکر طی، طالبان پاکستانی، طالبان افغانیالقاعده، شبکه حقان ري نظیستي تروریه نھضت ھايه کليدر نبرد عل

که در ) پنج سال ارد دالر در سال به مدتيليک ميش از يب(کا ي ھنگفت آمرینرو ممکن است که کمک ھاياز ا .«(۶(گمارد 

 .گردند در نظر گرفته شده مشروط  (Kerry-Lugar) الگر–ی گریطرح قانون

ش در کشورش يش از پيرا خود بي دشوار خواھد بود، زیزردار ی آقایردن انتظارات مصرانه واشنگتن برامعذالک برآو

  متھم بهی ھای به سود چھره ھا٢٠٠٧ که در سال ی کشور فرمان عفو عمومیوان عاليد. دارد  قراریت متزلزليدر موقع

 یب قضائي از تعقیجمھور استي در مقام ریه ودرست است ک.  صادر شده بود را لغو کرده استیفساد، از جمله خود و

 یه مانورھاينرو حاشياز ا.  اتھام نشسته اندیبرکرس  دفاع و کشوریرانش از جمله وزرايمصون است، اما چند تن از وز

 یم خواھد گرفت خواسته ھايدر عمل احتماال ارتش است که تصم.  شودیکتر ميبار شيش از پي بی وی و نظامیاسيس

 .ده انگارديا ناديت کند و يرعا کا رايآمر

 در ین المللي ائتالف بیابي مشترک در امکان کامید و ناباوريترد ک نکته ھمگرا و آنيمواضع پاکستان و ھند دست کم در 

افته ين يقيکه  اسالم آباد.  رسندی میج کامال متفاوتيد مشترک به نتاين ترديه از ايک از دو ھمسايھر البته. افغانستان است

 از یست تا به نبرد با جناح ھائي نیاست که به سود و د، معتقديا زود از افغانستان پا پس خواھند کشير يمان دي ھمپیروھاين

گشودن  یگر براي دیاسالم آباد از سو. رديگر در افغانستان اوج گيمدت ستاره بختشان بار د انيد در ميزد که شايطالبان برخ
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.  بنشاندیري ناگزیانجيرا در موضع م  کوشد که خودین جناح ھا در تکاپوست و ميو ا یان مقامات افغانيباب مذاکرات م

 .ش محتمل مذاکره استيک پوي باال دست در یتيع در درون و موقعيبروقا یرگذاري تاثی برایگاھيافتن جاين قمار، يبرد ا

 را به حال خود وانھد که ی دارد که افغانستانواھمه] ین المللي بیروھاين] یجيدن تدري پا پس کشیامدھايھند به سھم خود از پ

 ھا یھند . مخرب، مشخصا از جانب پاکستان استی ھایشکننده و متزلزل و دستخوش ھمه گونه دست دراز اريھنوز بس

د ي که پدیآشوب و ھرج و مرج  پاکستان ازی اطالعاتی، دستگاه ھایه اين فرضي ندارند که در صورت تحقق چنیشک

د خود ي نخواه پائیري را فعال سازند که دیست ھائي تروریآموزش نيشي پیخواھند جست تا باز اردوگاه ھاخواھد آمد سود 

 یروھاين اني می نو ھمچنان از فکر مصالحه و سازشیگذشته از آن دھل). ٧(ش سازند يحمالت خو ميآنھا را آماج مستق

 .در بر داشته باشد سخت اکراه دارد ان طالبان راي از رزمجوی که ممکن است گشودن باب بحث و گفتگو با برخیافغان

احساس غالب آنست که ). ٨( است که پاکستان از آن در رنج است یا ندهي فزای ثباتیفراتر ار بحران افغانستان، ھند نگران ب

کرده و  افي را ای مسلح نقش جادوگران ناشیادگراي بنی دادن گروه ھای است با بازیريپاکستان د ی اطالعاتیدستگاه ھا

 دولت یت و توانائيان به ظرفياز ھند یاريبس. زدي گریش از مھارشان ميش از پيده اند که بيرون کشيشه بي را از شیويد

ت در افغانستان را يم تر شدن موقعينک ھم وخين آنھا ھم اين تريبدب. اند ش بدگمانين گراير و رو کردن اي زیپاکستان برا

کانون مھار  ھند، یست که درست در پشت دروازه ھاينده پاکستان، دور ني فزای شکنندگختن بايکه با آم  کنندیمجسم م

 .د آوردي را پدیخته بحرانيگس

.  داردیان مدت و دراز مدت باز نمي در میافغانستان با احتساب برد نھمه حکومت ھند را از دفاع منافع و مصالح خود دريا

 به یژه نقب ھائيو ابد، و بهيانه دست ي میايق افغانستان به آسي بتواند از طرید که روزي شوید دست نميام نين کشور از ايا

 پاکستان را یشگيھمواره و ھم... ق مانع ين طرياز ا  زا ھستند بزند تایقزاقستان و ترکمنستان که سرشار از منابع انرژ

 .دور بزند

  ھا  نوشتیپ

ک يپلوماتي لوموند د٢٠٠٩ه يرا در شماره ماه ژانو» ھند و پاکستان ،ان افغانستانيتنش م«مقاله گراھام اوشر، با عنوان  -١

 .ديفرمائ را مطالعه

 ١٩ورک، يويت جورنال، ني، روزنامه وال استر»ردي گیدوست م ، افغانستان رایارد دالريلي م٢/١ھند با تعھد کمک » -٢

 .٢٠٠٩اوت 

 لوموند ٢٠٠٩را در شماره ماه دسامبر » ندي ربایگر ميکدي را از ن افغانستانيھند و چ«سون، با عنوان يويمقاله سارا د -٣

 .ديفرمائ ک را مطالعهيپلوماتيد

 Foreign) ه امور خارجهي، را در نشر»مي عظیتا چانه زن  بزرگیاز باز«د، ين و احمد رشيراب. مقاله بارنت آر -٤

Affairs)دي، مطالعه فرمائ٢٠٠٨نوامبر و دسامبر  ورک، شماره ماهيوي، ن. 

 .٢٠٠٩ نوامبر ٢۴ نو، ی، دھل» بھتری جھانیمشارکت برا :االت متحدهيھند و ا«گزارش وزارت امور خارجه ھند،  -۵

 .٢٠٠٩ نوامبر ٣٠، واشنگتن پست، » داردیپاکستان عرضه م  بهیاالت متحده نقش تازه ايا«انگ، ي یکارن د -۶

 ١٩، یو دھلي، ن(Outlook Magazine India) از ھندچشم اند ، مجله»ميابيافعانستان را درست در«پانت، . ھارش و -٧

 .٢٠٠٩اوت 
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ازمند يک مک آرتور نيپاکستان به « ھند با عنوان یمصالح مل ی؛ بررسیه پراگاتيژه نشري وی نمونه شماره ھایبرا -٨

 ارس م١۴–٢٧، یو دھلي، ن۶، شماره (Frontline Magazine) نيا مجله فرانت الي؛ ٢٠٠٩ هي، فور٢٣، شماره »است

 .ديرا مطالعه فرمائ» ختهي مھار گسیچرخش ھا«با عنوان  ٢٠٠٩

 


