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 بازی بزرگ يا پايان بازی؟
 

ان، ھر دو ک ون منحيث طرفين بعد از ناکام شدن گفتگو ميان ھند و پاکستان در مورد منازعۀ دراز مدت ش شور اکن

 .جنگ در افغانستان گير مانده اند

رد، در آنصورت حمالت  اره صورت نگي اھم دوب ستان تف ستان در افغان د و پاک اگر در مورد منفعت ھردو کشور ھن

اره آغاز  د دوب شمير ھن ه ک ستان ب ان از جانب پاک به نظامي وذ ش ه و نف اد يافت ل ازدي ا در کاب دی ھ تروريستی عليه ھن

دند. رددميگ شان . حقيقت ديگر اينکه تعدادی از افراد عملياتی طالبان در ھفتۀ اخير در پاکستان دستگير ش ن عمل ن اي

رد، سرعت ،ميدھد که مبارزه باالی سرنوشت افغانستان ده صورت گي اجرای پيچي ن م تم اي رای خ شتر از اينکه ب  بي

روه  خود میجنگ در افغانستان زمانی داخل صفحۀ جديد و شدت . يافته است ا گ اھم ب شود که حامد کرزی خواھان تف

االی بعضی از آن ستان  ب ان است، آن طالبانيکه پاک درت  طالب ه ق تان نگران ب دارد؛  و از سوئی ھندوس اد ن ا اعتم ھ

اتو در . رسيدن آن عده از طالبانی است که از جانب پاکستان حمايت ميشوند ھم اکنون با وجوديکه حمالت آمريکا و ن

ان ئیافغانستان شدت يافته، اما کشور ھای ھمسايۀ افغانستان، آمريکاجنوب  رای پاي د و ب ه ميدانن دان رفت ا را از مي  ھ

 .سناريوی بازی با رقيبان کھنۀ خود آمادگی ميگيرند

د،  ه تخريب ميکن ه طور مخفيان ستان ب ستان را در افغان وذ پاک در حاليکه پاکستان ھند را متھم ميکند که اين کشور نف

ستان ھ دار پاک ه طرف ند ھراس دارد که پاکستان زمينه را طوری ميخواھد مساعد سازد تا آن عده از عناصر طالب ک

ستان، . اند در مذاکره با حکومت کابل قرار گيرند تان از افغان دن ھندوس رون ران اين مطلب خود اقدامی است برای بي

 .افغانستان نمايند آغاز به ترک ٢٠١١ در جوالی ئیبعد از اينکه قوای آمريکا

ات را  ن عملي ه اي در عين حال، بعد از گذشت يکسال از حملۀ تروريستی در ممبئی، تا ھنوز ھم گروپ لشکر طيبه ک

ته .  دستگير نشده اند،رھبری ميکردند اه گذش ستان م د و پاک ل،  وزرای خارجۀ ھن ن تغاف سه ایدرارتباط با اي  در جل

اری، دو . يدای نرس دھلی داشتند که به کدام نتيجه دۀ انتح ه کنن يم حمل ذاکره يک ت ن م د از اي مگر درست يک روز بع

ن ١۶ھوتل را در کابل ھدف قرار دادند که در آن  ا دو ت تانی ب ر نظامی ھندوس ن ھای ړاز جگ تن به شمول ھفت غي

حملۀ انتحاری ول متھم قرار داده و مسؤسه روز بعد حکومت افغانستان لشکر طيبه را . نظامی اين کشور کشته شدند

 .در کابل دانست
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ين ستانی و ب رانس مطبوعاتی در حضور خبرنگاران پاک دين کنف ی، ھندوستان را  جنرال ھای پاکستانی طی چن الملل

دا تھديد جدی در برابر پاکستان دانسته گفته  ئیاند که ھند با استفاده از سفارت و قونسلگری ھای خود در افغانستان، ج

ا طلبان بلوچ را تحريک،  رد و حت ين بب ه از ب ستان مخفيان ستان را در افغان وذ پاک تربيه و پول داده کوشش ميکند تا نف

ارچ در . عناصر طالب پاکستانی را حمايت ميکند تنش زمانی فزونی گرفت که چھار کارگر پاکستانی در اوايل ماه م

دند شته ش ه ک رار گرفت ه ق ورد حمل امعلوم م راد ن دھار توسط اف ھر کن ات. ش د را در مطبوع سلگری ھن ستان قون  پاک

 .سازماندھی اين حمله متھم ساخت

ذا   سخنگويان  طرفدار نظاميان حالت را طوری بيان نمودند که پاکستان حاال از دو جانب  با خط مقدم قرار دارد، ول

رد ان صورت گي ان و حکومت افغ د از ميخواھند بقبوالنند که وقتی ميتواند و  بايد گفتگو ھای صلح ميان طالب ه ھن  ک

 .افغانستان رانده شود

دھان  ارۀ جنگجو ھای طالب و فرمان ر را جھت برگشت دوب ول واف زمانيکه ناتو و آمريکا در کنفرانس لندن وعدۀ پ

ا گذاشت . ًھا دادند، حکومت ھندوستان جدا غوغا برپا کرد محلی آن ع پ شتر از توق انی بي در اين حال حامد کرزی زم

د، در    جامعۀ بيناءھند در قبال اتفاق آر. ر اين گروه، مال محمد عمر گرديدکه خواھان تفاھم با رھب المللی مبھوت مان

 .ًحاليکه خود صريحا خالف ھرگونه مذاکره و ديالوگ با طالبان است

وذ  ان نف ه خواھ ه ک شکر طيب شمير ھند ميبيند که طالبان افغانی ، پاکستانی و القاعده با گروپ ھای مثل ل اره در ک دوب

رد .   را ميخواھند، در ارتباط نزديکی قرار دارندئیھند بوده و آغاز جنگ چريکی و گوريال ھر چند کرزی اعالم ک

  :که 

د ”  .خواھد ميدان جنگ ميان ھند و پاکستان باشد افغانستان نمی “  ستان ميخواھ ه پاک ن است ک د اي ی اصلی ھن نگران

ازدخود را به حيث بخش مرکزی در کاب وه گر س ری داده و جل ه در . ل برت ان ک ۀ طالب ر عاليرتب سهرھب ا ادارۀ جل  ب

 .کرزی شريک بود، در پاکستان توسط سی آی ای گرفتار شد

ستان ئیمقامات بلند رتبۀ آمريکا روری در پاک اه فب ل م ان در اواي ری طالب ر دوم رھب رادر، نف اری مال ب د، گرفت  گفتن

دای محل مالقات طالبان را در کراچی زمانيکه سی آی . تصادفی بوده است ا کشف می کن ز در آنج رادر را ني  مال ب

 .ابدی يم

ه از جانب آی اگاه مھم مال برادر، وی از جملهپناھ عالوه، با وجود به ود ک ائی ب ه ھ ا حکومت کرزی  يگان س آی ب

ستی از کمک ود و در عوض ل ود مذاکره نموده ب رده ب ر ک ز تحري ستان سعودی را ني ته، ١٢در . ھای عرب اه گذش  م

ته است ر داش ان دو طرف درگي می مي ر رس ذاکرات غي ارزی در م م و ب عودی رول مھ ستان س ه . عرب ا وجوديک ب

 .ھا توانمندی اين کار را دارند اما تا حال اين تفاھم به شکل رسمی در نيامده است سعودی

ر ت ک ذاکرۀ حکوم ۀ م ذيرفتن پروس ه پ ال حاضر ب ا ح ا ت د ادارۀ اوبام ر چن ات ھ شده است و مقام ان ن ا طالب زی ب

د، ئیآمريکا ا حکومت کرزی موافقت نکرده ان ن بحث ب ا آی ا در پيشبرد وعلنی ساختن اي ا ام س آی کوشش دارد ت

شار . يک مذاکرۀ سه جانبه ميان اسالم آباد، کابل و طالبان را راه اندازی نمايد ا ف ر آمريک د ب ا تالش دارن پاکستانی ھ

 .س آی در اين جريان توافق نمايدلوگی تن دھد و با رول مرکزی آی ادياآورند تا به ھمچنين 

 .حاال ھند در يک کشتی زيرحملۀ ديپلوماتيک سوار است تا عمل بالمقابل عليه نقش واثر پاکستان انجام دھد

رحکومت ھند، مشاور امنيت ملی  شيو شنکر مينون را در اوايل ماه مارچ به کابل فرستاد و   خارجۀ قرار است وزي

ه . م کرشنا، تا چند ھفتۀ ديگر وارد تھران شوداين کشور، اس ا ران ب يس جمھوری اي ژاد، رئ دی ن سفر اين ھفتۀ احم

ان . افغانستان، عالقمندی تھران را در خاتمۀ  بازی در افغانستان مشخص ساخت ا طالب ات کرزی ب ارۀ مالق ھند در ب
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ن عر يده استو اينکه اين کشور چگونه ميتواند رولی در اي ته باشد از کرزی پرس ا . صه داش د  ب ان ھن در عين زم

اد شمال ١٩٩٠ھای  ايران، روسيه و جمھوری ھای آسيای ميانه که در سال وده و از اتح ًمشترکا با طالبان مخالفت نم

 .پشتيبانی نموده بودند، خواھان برقراری رابطۀ دوباره است

انور پيچي ن م م در اي وز ھ ا ھن ه ت ده ک ان را اياالت متح ه بايست طالب رد ک صميم بگي ه زودی ت د ب ر است باي ده درگي

در عين حال  . فتددر خطر ني) ھند(ایحمايت نمايد، در عين حالی که منافع اقتصادی و نظامی آن با اين دشمن منطقه 

اميان و آن توسط نظحکومت غير نظامی پاکستان نيزازاين معادله دور افتاده است، زيرا تصميم ھای پاليسی خارجی 

شودآی ا ه مي تان و . س آی گرفت ا ھندوس راری روابط ب ان برق ور آصف زرداری خواھ يس جمھ ه رئ واضح است ک

ازه افغانستان بوده و تجارت و سرمايه اد  گذاری را در اين دو کشور برتری ميدھد تا اينکه تنش ت ه ايج ای را در منطق

 .نمايد

ستان و ًعالوه رول نھايت آشکار پاکستان احتماال تبه  دنی افغان ۀ م شتون، جامع ر پ ان ھای غي وسط حامد کرزی، افغ

 . با پاکستان ميباشند، رد خواھد شد حتا آن عده از طالبانيکه خسته از جنگ اند و خواھان خاتمۀ وابستگی ھای شان

ده شود، عکس ستان دي د ر ھر عالمت و نشانه ای که از موجوديت نفوذ و تأثير پاک ديد و سريع ھن ال العمل ش ا در قب

الک. دارد اير مم ران و س ه میاي ه ک ران طرفين ب امل حمايت گ د ش رای يتوانن ا ب رايط را حت ند، ش ستان باش  ضد پاک

 . تر ميسازند تا اين کشور به يک صلح سراسری و ثبات دوامدار نرسد افغانستان مشکل

  

 

 

 


