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چكيده
كه افغانستان در درون دايره كندميترين كالن سياست خارجي هند كشورها را به سه دايره متحدالمركز تقسيم دك

هند كه در زمان تسلط . در سياست خارجي هند استاي بنابراين، اين كشور داراي اهميت ويژه. گيردمينخست قرار 

جويانه سپتامبر رويكردي مثبت و همكاري11ه بود، پس از طالبان بر افغانستان نفوذ خود را در اين كشور از دست داد

ي بيشتر در تحوالت داخلي افغانستان و كمك به آفريننقشهند درصدد است تا با . نسبت به اين كشور داشته است

ر د. اين كشور بپردازد» محاصره سياسي«را كاهش داده و به - بازسازي اين كشور، نفوذ دشمن ديرينه خود ـ پاكستان 

هايزمينهگذار در افغانستان، نظير ايران، در تأثيرو ايمنطقهي هااين راستا هند سعي كرده است تا با ديگر قدرت

اين پژوهش در پي پاسخگويي به اين سوال است كه افغانستان چه جايگاهي در . مختلف همكاري داشته باشد

ي نسبت به دولت جديد افغانستان داشته است؟ از هند داشته و اين كشور چه رويكرد» محاصره سياسي«استراتژي 

مستقيمي در امنيت ملي ايران داشته باشد و نيز از آنجا كه هند در تأثيرد توانميآنجا كه تحوالت داخلي افغانستان 

دارد و اين پژوهش نيز به اي جايگاه ويژه- سياست نگاه به شرق ايرانبويژه- ي سياست خارجي ايرانهااستراتژي

هدف اين پژوهش نيز تبيين و . آن را حائز اهميت تلقي كردتوانمي، پردازدميجزيه و تحليل روابط هند و افغانستان ت

هند و تبيين رويكرد اين كشور نسبت به دولت جديد » محاصره سياسي«شناخت جايگاه افغانستان در سياست 

تحليلي و گردآوري مطالب نيز به - روش توصيفي،حاضرروش تحقيق در پژوهش . افغانستان با نگاه به ايران است

.اي انجام گرفته استشيوه كتابخانه
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مقدمه

و يك بازيگر كليدي در نظـام جهـاني تبـديل    ايمنطقههند در سالهاي اخير به يك قدرت مهم 

به سمت تبديل شدن به يك قـدرت بـزرگ جهـاني بـه     اي و با سرعت قابل مالحظهشده است

ي قدرت ملي كـه يـك   هاتوجهي از مؤلفهرسد كه اين كشور بخش قابلمينظربه. رودميپيش 

را بـه  كندميو حتي جهاني ايمنطقهدهنده به محيط امنيت قدرت را  قادر به ايفاي نقش شكل

را در مقابل تحوالت اي ك، اينكه هند چه مواضع و سياست خارجهبدون ش. دست آورده است

ـ مي، كندميحادث حداقل در منطقه جنوب آسيا و حتي كل آسيا اتخاذ و تعقيب  طـور بـه د توان

بنابراين آينـده ثبـات و   . قرار دهدتأثيرقابل مالحظه خط سير و پيامدهاي آن تحوالت را تحت 

هـا هندي). Sadooghi,2004:1(به اعتقادات هند بستگي دارد امنيت جنوب آسيا تا حدود زيادي 

و انـد  ي خـود قـرار داده  هـا ي استراتژيك خـود جنـوب آسـيا را در صـدر اولويـت     هادر نقشه

اي در محدوده جنوب آسيا قرار دارد از اهميت ويـژه هااينكه از نگاه هنديدليلبهافغانستان نيز 

همواره در طول تـاريخ نگـاه   هاهنديروايناز . ستدر سياست خارجي اين كشور برخوردار ا

نيـز بـا بررسـي اهميـت و جايگـاه اسـتراتژيك       حاضـر پژوهش. اندهاي به افغانستان داشتويژه

افغانستان در سياست خارجي هند، به نقش و جايگاه هنـد در بازسـازي افغانسـتان و همچنـين     

ايـن  . پـردازد مـي 2001سـپتامبر  11ز رويكرد اين كشور نسبت به دولت جديد افغانستان پس ا

پژوهش سپس ضمن مد نظر قرار دادن اختالفات موجود در رويكرد ايران و هندوستان نسـبت  

هاي مشترك اين دو كشور جهت همكاري بيشتر در به دولت جديد افغانستان، به منافع و زمينه

. پردازدافغانستان مي

سواالت تحقيق

داشته است؟2001سپتامبر 11نستان پس از هند چه رويكردي در قبال افغا-

افغانستان چه جايگاهي در سياست خارجي هند دارد؟-

مشترك همكاري بين ايران و هند در افغانستان كدامند؟هايزمينه-
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روش تحقيق

با توجه به ماهيت و نوع موضـوع مـورد   . تحليلي است-روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي

ي هااي و اينترنتي صورت گرفته و يافتهبه روش كتابخانهعمدتاًنيز مطالعه، گردآوري اطالعات 

.به شيوه كيفي تجزيه و تحليل شده استنيزتحقيق

نظريچهارچوب 

در ايـن  . باشـد ميو مدل تحليلي مورد استفاده در پژوهش حاضر نظريژئوپليتيك چهارچوب 

انستان در سياست خارجي هند، بخش از پژوهش، پس از تبيين و توضيح جايگاه ژئوپليتيك افغ

و » محاصـره سياسـي  «به بررسي دو استراتژي مهم هندوستان در قبال افغانستان يعني اسـتراتژي 

.پرداخته خواهد شد» مشاركت استراتژيك«

ژئوپليتيك نوعي روش تحليل سياسي است كه در نيمه قرن بيستم رواج داشت و در آن بـر  

دارنـد  تأكيدان ژئوپليتيك بر اين نكته پردازنظريه. شدميكيدتأالمللبيننقش جغرافيا در روابط 

. هاي مهم براي بقاء يـك ملـت ضـرورتي حيـاتي اسـت     كه مرزهاي طبيعي و دسترسي به آبراه

و هـا خشـكي المللـي بـين و ايمنطقـه ان ژئوپليتيك بر اهميت ساختار پردازنظريهفرضيه اصلي 

تاريخي از ديدگاههاي آلفرد ماهان و مكينـدر اسـت؛   شامل تفسيرعمدتاًدرياها مبتني است كه 

Azghandi(گيـرد ميكه اولي بر اساس قدرت دريايي و دومي براساس هارتلند اوراسيا صورت 

& Raoshandel, 2006: 16 .(

بررسي اين موضوع است كـه چگونـه فاكتورهـايي جغرافيـايي از     دنبالبهژئوپليتيك اصوالً

بر روابط بين كشورها و تالش آنها بـراي  ... اتژيك، منابع طبيعي وجمله سرزمين، موقعيت استر

لذا نيروهاي بنيادين ژئوپليتيـك، جهـان و سيسـتم    . استمؤثركسب قدرت و استيال بر ديگران 

امـا در  . شكل خواهند بخشـيد الملليبيناي و را در سطوح مختلف درون ملي، منطقهالمللبين

ي هـا در نحوه مرزبنـدي توانمياركردي نيروهاي ژئوپليتيك را ، حوزه كالملليبينحوزه روابط 

ي تابعه در هادر پيدايش مناطق و سيستمتوانميدروني سيستم جستجو كرد كه مهمترين آن را 

,Ghasemi(نـام بـرد  المللـي بـين درون سيستم  2005: بـر ايـن اسـاس در ترسـيم سـاخت      ). 61
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منطقه ژئـوپليتيكي  -1: تشخيص دادتوانميزير را ژئوپليتيكي سيستم نوين، مناطق ژئوپليتيكي 

منطقـه ژئـوپليتيكي   -4منطقه ژئـوپليتيكي ژاپـن؛   -3منطقه ژئوپليتيكي جهان اسالم؛ -2غرب؛ 

منطقه ژئـوپليتيكي  -6منطقه ژئوپليتيكي ارتدوكس با محوريت روسيه؛ -5؛ )كنفوسيوسي(چين

منطقـه ژئــوپليتيكي  -8غربـي آســيا؛  منطقـه ژئــوپليتيكي هنـد و جنــوب   -7ي التــين؛ آمريكـا 

:Ibid)(به استثناي كشورهاي اسالمي موجود در آن(خاورميانه 71.(

در اين ميان منطقه ژئوپليتيكي هند و جنوب غربي آسيا در صدر اولويـت اسـتراتژيك هنـد    

اولـين دايـره،  . كنـد مـي استراتژي كالن هند، جهان را به سه دايره متحدالمركز تقسيم . قرار دارد

در محيط اين دايـره، هنـد در صـدد كسـب موقعيـت      . گيردميهمسايگان نزديك هند را در بر 

هژمون (ي ديگر در اين منطقه مقابله كند هاواسطه آن بتواند با حضور قدرتهژموني است تا به

كه محيط آن را آسـيا  گيردميتري از همسايگان هند را در بر دايره دوم، منطقه وسيع). ايمنطقه

در اين محيط، هند در پـي ايجـاد موازنـه در    . دهندميكشورهاي حاشيه اقيانوس هند تشكيل و 

در دايـره سـوم كـه    . باشدميو ممانعت از تضييع منافع خويش توسط آنها هامقابل ساير قدرت

، تالش هند در جهت كسب جايگاه قدرت بـزرگ و ايفـاي   گيردميدر واقع كل جهان را در بر 

).Taohidy, 2007(ي است المللبينلح و امنيت نقش كليدي در ص

ي استراتژيك خـود، افغانسـتان   هادر نقشههادر مورد سياست افغاني هند، از آنجا كه هندي

گفت كه افغانسـتان در  توانمي، )Terpiaghdam, 2005(كنندميرا بخشي از جنوب آسيا قلمداد 

.گيردمينخست جاي استراتژي كالن هند، در دايره

از دو در ايـن پـژوهش  پس از تبين جايگاه ژئوپليتيك افغانستان در سياست خارجي هنـد،  

براي تجزيه و تحليل سياست خـارجي هنـد   » مشاركت استراتژيك«و » محاصره سياسي«مفهوم 

براي اولين بار توسط كاتيليـا  » محاصره سياسي«اصطالح  . شده استدر قبال افغانستان استفاده 

يـك اصـل اساسـي مـورد     عنوانبهامروز نيز در سياست خارجي هند همواره مطرح شد و تا به

از آنجا كه سياست افغاني هنـد بايـد در چهـارچوب    . توجه سياستمداران اين كشور بوده است

ي كلي سياست خارجي هند تجزيه و تحليـل شـود، توجـه بـه تفكـرات و      هااصول و برداشت

ي مقدس هندو هانوشته. د امري ضروري مي نمايدگذار بر سياست خارجي هنتأثيري هاانديشه
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و تعدادي از متفكران سياسي هنـدو، در تـدوين رونـد سياسـت خـارجي هنـد نفـوذ و نقـش         

» محاصـره سياسـي  «يكي از اين متفكرين سياسي بسيار مهـم، كاتيليـا بـود كـه مفهـوم     . اندهداشت

طبق . هند نفوذ و احاطه داردايمنطقهاين تفكر هنوز هم بر سياست . همسايگان را مطرح نمود

عنـوان بـه و دشمن مستقيم همسـايه  شوندميدشمن تلقي عنوانبهفلسفه كاتيليايي، همسايگان 

از اختالف بين افغانسـتان  هااز اين فلسفه، هندييبخشعنوانبهبنابراين، . شودميدوست تلقي 

ـ         ريـزي  ا افغانسـتان پـي  و پاكستان بر سـر خـط ديورنـد اسـتفاده كـرده و روابـط نزديكـي را ب

؛ چرا كه افغانستان هم دشمن پاكستاني است كه بر اساس فلسفه كاتيليـا  )Ashraf, 2007(اندكرده

ـ ميو هم شودميدشمن هند محسوب  د بخشـي از اسـتراتژي محاصـره سياسـي پاكسـتان      توان

.توسط هندوستان باشد

مشـاركت  «، مفهـوم   مفهوم ديگري كه در اين پـژوهش مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت      

و » بقـا «: در سطح كالن، دكترين امنيت ملي هندوستان دو ركن اساسـي دارد . است» استراتژيك

,Hadian(» مشاركت استراتژيك« موجوديـت ايـن كشـور از طـرف دو     هـا از نظر هندي). 2004

خـود در سـال   اي كه هنـد آزمايشـات هسـته   همچنان. كشور چين و پاكستان مورد تهديد است

كشـور دومـي كـه تهديـدي عليـه بقـاء       . را نيز بر اساس تهديـدات چـين توجيـه نمـود    1998

بسياري از سياستمداران هندي بر ايـن باورنـد كـه    . ، پاكستان استشودميهندوستان محسوب 

در دو كشور عراق و افغانستان و همچنين همانند شـيوه اسـرائيل   آمريكاهند بايد به شيوه اقدام 

، جهت متوقف كردن حمايت پاكستان از عمليـات تروريسـتي بـين مـرزي،     اهدر قبال فلسطيني

,Sadooghi(عليه اين كشور از زور  و يا حداقل تهديد به اسـتفاده از زور، اسـتفاده كنـد     2004:

تـالش جهـت خـود اتكـايي امنيتـي و حفـظ       تـوان ميشدن هند را اي رو هستهاز اين). 77-80

.حساب آوردمورد نظر نهرو بود، بهرجي كه استقالل عمل در حوزه خا

» مشـاركت اسـتراتژيك  «. اسـت » مشـاركت اسـتراتژيك  «دومين ركن از دكترين امنيتي هند، 

ي هـا تعقيب قابليتمنظوربههندوستان با نگريستن به فراتر از محيط محدود كننده جنوب آسيا 

ايـن  . وم بـود است كه در سـر تـا سـر جنـگ سـرد از آن محـر      ايمنطقهتبديل شدن به قدرت 

ي سياسي هماهنگ بـراي يـافتن دوسـتان    هاسياست كه هم بر اصالحات داخلي و هم بر تالش
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آل كسـب  دارد، با هدف ايدهتأكيديك جهان در ميان ساير مناطق حساس و استراتژبويژهجديد 

,Hadian(استايمنطقهبرتري  رهبران هند معتقدند كه قبوالنـدن ايـن هژمـوني، سـنگ     ). 2004

زيـرا بـدون هژمـون    . ي توانايي كشور براي تبديل شدن به يك بـازيگر مهـم جهـاني اسـت    بنا

اين امكان براي هند وجود ندارد كه بازيگري خود را در ماوراي اين منطقـه جسـتجو   ايمنطقه

,Sadooghi(كند  2004: بـه  اي بسـيار ويـژه  طـور بـه يكي از كشورهايي كـه در ايـن راسـتا    ). 58

.تامبر مورد توجه هندوستان قرار گرفته است، افغانستان استسپ11خصوص پس از 

خـروج از حصـار   توانميريزي مشاركت استراتژيك با افغانستان را هدف اصلي هند از پي

ريزي مشاركت استراتژيك با پي. نام بردايمنطقهتنگ منطقه جنوب آسيا و دستيابي به هژموني 

به هدف اصلي خود در جنـوب آسـيا كـه همـان هژمـون      هند را در دستيابي توانميافغانستان 

1»عمـق اسـتراتژيك  «است ياري دهد، چرا كه مشاركت استراتژيك هند با افغانسـتان،  ايمنطقه

و نـه تنهـا از محاصـره هنـد توسـط چـين و       دهـد مـي اين كشور را تا آسياي مركزي گسترش 

شده و فشارهاي مضاعفي را بر ، بلكه باعث محاصره و مهار پاكستان كندميپاكستان جلوگيري 

.سازدمياين كشور وارد 

جايگاه ژئوپليتيك افغانستان در سياست خارجي هند

ايـن كشـور بـه دو    . افغانستان يك جايگاه ژئوپليتيك بسيار مهم در سياست خـارجي هنـد دارد  

:اي برخوردار استدليل در نگاه سياستمداران هندي از اهميت ويژه

انتحديد نفوذ پاكست-1

در زمان حكومت رژيم طالبان در افغانستان، پاكسـتان نفـوذ و حمايـت زيـادي در ايـن كشـور       

در حالي كه هند به حاشيه صحنه تحوالت داخلي افغانستان رانده شده بود؛ . دست آورده بودهب

بعـد از  . كردميالدين رباني و اتحاد شمال حمايت زيرا اين كشور از حكومت ساقط شده برهان

جنگ عليه تروريسم را آغاز كرد و ايـن امـر يـك فرصـت اسـتثنايي      آمريكا، 2001تامبر سپ11

1 . Strategic Depth



2001131سپتامبر 11قبال افغانستان پس از رويكرد هند در __________________________

ي را المللـ بينبراي هند جهت منزوي كردن پاكستان فراهم ساخت و اين كشور توانست جوامع 

پيشـنهاد  تعبـه سـر  هنـد  . يك دولت تروريست اعـالم كننـد  عنوانبهمتقاعد سازد پاكستان را 

آمريكـا ات پايگاه هوايي خود را براي عمليات نظامي تأسيسداد و آمريكاجانبه به همكاري همه

).Ashraf, 2007(در افغانستان در اختيار اين كشور قرار داد

هند كه پس از روي كار آمدن دولـت طالبـان در افغانسـتان نفـوذ خـود را از دسـت رفتـه        

پيوست تا بتواند آمريكابري ، فرصت پيش آمده را مغتنم شمرد و به ائتالف جهاني به رهديدمي

آورد و هم بـا روي كـار آمـدن يـك     وجودبهاز اين طريق هم يك اجماع جهاني عليه پاكستان 

خود را گسترش داده و پاكستان را محاصره » عمق استراتژيك«دولت دوست در كابل، از طرفي 

كـه همـواره   كند و از طرف ديگر يك دولت حامي پاكستان و بنيـادگرايي اسـالمي در هنـد را   

سپتامبر و 11هند پس از حوادث . ، از بين ببردشودميتهديدي عليه امنيت اين كشور محسوب 

و حـداكثر  دهـد مـي سقوط طالبان در افغانستان، همچنان به سياسـت محاصـره پاكسـتان ادامـه     

هنـد  . بنـدد كوشش خود را براي ايفاي كمترين نقش توسط پاكستان در افغانستان بـه كـار مـي   

نين درصدد است تا به هر نحو ممكن، احتمال تشكيل دولتي راديكـال در افغانسـتان را از   همچ

بين ببرد؛ چرا كه راديكاليسم اسالمي در هر شكل ممكن آن تهديـدي عليـه امنيـت ملـي هنـد      

ي متعدد هند جهت تحديد نفوذ پاكسـتان در افغانسـتان، ايـن    هاتالشرغمبه. شودميمحسوب 

زيرا پاكستان حمايت از . ه است نفوذ پاكستان را كاهش داده و يا از بين ببردكشور هنوز نتوانست

سازي گسترش دولت كرزاي را بيشتر كرده و در حال همكاري در بازسازي افغانستان و ظرفيت

پاكسـتان فـاكتوري بـه نـام طالبـان را در صـحنه       عالوه بـر آن ). Ibid(روابط با اين كشور است

بنابراين به هر ميـزان كـه قـدرت و نفـوذ طالبـان در      . ن در اختيار داردتحوالت داخلي افغانستا

و ايـن  شـود ميافغانستان افزايش يابد، به همان ميزان نيز بر نفوذ پاكستان در اين كشور افزوده 

نشـين  پشـتون عمـدتاً وسيعي از افغانستان است كـه  هايبخشكاهش نفوذ هند درمعنايبهامر 

.بوده و مقر طالبان است
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ـ پيوستگي و همجواري با كشورهاي آسياي مركزي2

اگر شالوده و اساس سياست خارجي هنـد در منطقـه جنـوب آسـيا را جلـوگيري از محاصـره       

توسط چين و در عين حال محاصره سياسي پاكستان و ايجاد توازن قوا در مقابل اين دو كشـور  

شور را تا آسياي مركـزي گسـترش   اين ك» عمق استراتژيك«بدانيم، ورود هند به آسياي مركزي 

همچنين ورود هند به آسـياي مركـزي   . كندمياش توسط چين جلوگيري و از محاصرهدهدمي

ي سياست خارجي هند كه محاصره سياسي دشـمن اسـت   هاد به يكي از مهمترين آموزهتوانمي

د توانميكه هند چرا. عمل بپوشاند و اين كشور را قادر سازد تا پاكستان را محاصره كندجامعه

افغانسـتان و آسـياي   -اش در آسياي مركزي پاكستان را از دو طـرف  هاي نظامياز طريق پايگاه

.تحت فشار قرار دهد-مركزي در شمال غرب و مرزهاي شرقي پاكستان با هند در شرق 

، منافع هند در اين منطقه بـر روي دو مجموعـه   شودميتا آنجا كه به آسياي مركزي مربوط 

: منافع استوار است

كه ذكر شد، تا آنجا كه به منافع امنيتـي هنـد در آسـياي مركـزي     طورهمان: منافع امنيتي) الف

. دهـد مـي ، بخش اعظمي از منافع امنيتي اين كشور را محاصره پاكستان تشـكيل  شودميمربوط 

كشـور تسـهيل   د محاصره پاكستان را براي ايـن توانميي نظامي هند در آسياي مركزي هاپايگاه

هنـد  . هند در دو كشور آسياي مركزي يعني ازبكستان و تاجيكسـتان پايگـاه نظـامي دارد   . نمايد

اش بازسازي پايگـاه نظـامي  2007را بازسازي كرده و در مارس هاسپتامبر اين پايگاه11پس از 

يگــاه ايــن پايگــاه يــك پا). Ramachandran, 2007(تاجيكســتان را بــه اتمــام رســاند 1در آينــي

گيـري شكلتا به سازدميچرا كه اين پايگاه هند را قادر . استراتژيك بسيار مهم براي هند است

ايـن پايگـاه   . پاكستان واكنش سريع نشـان دهـد  وثبات افغانستان هرگونه تهديد در مرزهاي بي

همچنين يك قابليت بسيار مهم براي وارد كردن نيروهاي ويژه به داخل صحنه جنگ با دشـمن  

در زمان درگيري بـا پاكسـتان،   . دهدميبيايد به هند وجودبهر زماني كه يك حالت اضطراري د

).Ibid(هند خواهد توانست از طريق خاك تاجيكستان از پشت سر به پاكستان حمله كند 

1 . Ayni.
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يـك همسـايه بـزرگ آسـياي مركـزي، منـافع اقتصـادي        عنـوان بـه هنـد  :منافع اقتصادي) ب

هاي همكاري آينده ميان هنـد  اندازچشميكي از . در اين منطقه داردژئواستراتژيك بسيار مهمي

 Singh(رسـد مـي نظـر بـه و آسياي مركزي، همكاري در زمينه امنيت انرژي است كه بسيار مهم 

Roy, ي نفتي هنـد در قزاقسـتان و ازبكسـتان فعـال     هاعالوه بر پروژه سد سلما، شركت). 2001

هنـد، در حـال ايجـاد خـط لولـه      -پاكسـتان  -گاز ايـران  هند در كنار پروژه خط لوله. هستند

، مشـاركت ايـن كشـور    2006كابينه هند در مي . هند است-پاكستان -افغانستان -تركمنستان 

ـ   ) TAPI(هنـد  -پاكستان -افغانستان -در خط لوله گاز تركمنستان  وسـيله  هرا كـه هزينـه آن ب

ي در سـاختن  گذارسرمايههند همچنين در حال . ، تصويب كردشودميتأمينبانك توسعه آسيا 

,Ashraf(و بازسازي روابط افغانستان با كشورهاي آسياي مركزي استهاجاده 2007.(

كه گفته شد، منافع هند در آسياي مركزي، بر دو پايه ي امنيتي و اقتصادي اسـتوار  طورهمان

افع اقتصادي هند در آسياي مركزي منتأمينمنافع امنيتي و هم در تأمينافغانستان هم در . است

سعي دارند از طريق تثبيـت موقعيـت خـود در افغانسـتان،     هاهندي. كندمينقشي اساسي بازي 

حضور هند در آسياي مركزي به اين كشـور  . جايگاهي با ثبات در منطقه و آسياي مركزي بيابند

ايـي و بنيـادگرايي اسـالمي كـه     گرمؤثرتر عليه تروريسم، افراطايگونهبهتا بتواند كندميكمك 

:Terpiaghdam(، بـه مقابلـه برخيـزد    شـود مـي همواره تهديدي عليه امنيت ملي هند محسـوب  

تـا پاكسـتان را بـيش از    سـازد مياز طرف ديگر حضور در آسياي مركزي، هند را قادر ). 2005

.پيش تحت فشار قرار دهد و اين حضور تنها از طريق افغانستان ميسر است

نار مسائل امنيتي، اهميت افغانستان در مشاركت اقتصـادي و همگرايـي فرهنگـي بـين     در ك

سعي دارند از طريـق  هاهندي). Chanda, 2006(جنوب آسيا و آسياي مركزي از بين نرفته است 

كابل، منافع اقتصادي خود را در آسيا بدون وابستگي بـه پاكسـتان   -مسير ترانزيتي بندر چابهار

.دهدميرا كه پاكستان اجازه ترانزيت كاال از هند به افغانستان را نچ. كنندتأمين
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روابط هند و افغانستان

در اين بخش از نوشتار روابط هند و افغانستان به دو دوره تقسيم شده است كه رويكرد هند در 

.شودميبررسي 2001سپتامبر 11قبال افغانستان قبل و بعد از 

2001سپتامبر 11ن قبل از روابط هند و افغانستا) الف

ي مختلف افغانستان يك نكته مهم و با اهميـت بسـيار   هادولتدر بررسي رويكرد هند در قبال 

ي حـاكم بـر كابـل    هـا برجسته است و آن اينكه هند در ادوار مختلف بدون توجه به نوع رژيـم 

بت به آنهـا داشـته   جويانه نسداشته و رويكردي همكاريهابا اين رژيماي همواره روابط حسنه

البته در اين مورد يك دوره بسيار كوتاه را كه طالبان بر افغاانستان حاكم بودند بايد استثنا . است

سـازمان اطالعـات ارتـش    بـويژه زيرا طالبان كه با طراحي و همكـاري نظاميـان پاكسـتان    . كرد

. هنـد داشـته باشـد   ست ديدگاه مثبتي نسبت بـه توانميسركار آمده بود، ن)آي.اس.آي(پاكستان 

اش همواره از طـرف بنيـادگرايي اسـالمي مـورد     كنون امنيت مليهند نيز كه از زمان استقالل تا

ست يك رژيـم بنيـادگراي اسـالمي را در نزديكـي     توانميتهديد قرار گرفته است، بدون شك ن

هند حمايت اينكه طالبان با كمك پاكستان از بنيادگرايي اسالمي در بويژه. مرزهايش تحمل كند

.كردميكرده و به رشد تروريسم و بنيادگرايي در اين كشور كمك 

پيونـدهاي  1947ي نخسـتين اسـتقالل در سـال    هـا تـاريخي هنـد از همـان سـال    لحـاظ به

بين دو كشـور  » عهدنامه مودت«اين روابط دوستانه با بستن . با افغانستان برقرار كرداي دوستانه

، فرصـت ديگـري   1979م شوروي پيشين به افغانستان در سال تهاج. تقويت شد1950در سال 

ــاخت     ــراهم س ــتان ف ــا افغانس ــش ب ــت روابط ــت تقوي ــد جه ــراي هن ــد  . ب ــن دوره، هن در اي

ي صـنعتي  هـا افغانستان با همكـاري در پـروژه  اي ي توسعههايش را در فعاليتهايگذارسرمايه

).Ashraf, 2007(ي برق آبي افزايش داد هاآبياري و پروژه

و كـرد مـي ف شمال افغانستان در مقابل طالبان حمايـت  الهند در كنار ايران و روسيه، از ائت

هنـوز هـم بـا عناصـر اتحـاد      تقريباًپيوندهاي عميقي با اتحاد شمال برقرار كرد كه اين پيوندها 

). Curtis and Phillips, 2006(شمال كه در حكومت افغانستان حضور دارنـد، حفـظ شـده اسـت    



2001135سپتامبر 11قبال افغانستان پس از رويكرد هند در __________________________

ن دفاعي اتحاد شمال را با فراهم ساختن تجهيزات جنگي پيشرفته تقويـت كـرد و تمـام    هند توا

از ايـن  . دادنـد ي تكنيكـي مـي  هـا گران و مشاوران هندي به اتحاد شمال مشاورهمحققان تحليل

كرد و پزشكان تأسيسافغانستان -در مرز تاجيكستان» 1فرخور«گذشته هند يك بيمارستان در 

ي عملـي  هايكي از بازتاب). Bedi, 2007(دادندكي به اتحاد شمال ارائه ميي پزشهاهندي كمك

از اتحـاد  كـامالً و همچنين پيوندهاي هند با اتحاد شمال اين بود كه تاجيكسـتان كـه   هااين كمك

اش استفاده كـرده و عمليـاتي   ، به هند اجازه داد از يكي از پايگاههاي هواييكردميشمال حمايت 

).kazzman, 2007(ز طريق اين پايگاه و پايگاه ديگرش در ازبكستان انجام دهد عليه طالبان ا

ي المللـ بـين و عمليات ناشي از آن، جنـگ  آمريكادر 2001سپتامبر 11حمالت تروريستي 

در نـوامبر  آمريكـا عليه رژيم طالبان به رهبـري  » عمليات آزادي پايدار«عليه تروريسم و شروع 

اش يعنـي  براي هند فـراهم سـاخت تـا اهـداف سياسـت خـارجي      يك فرصت استثنايي2001

. رسيدن به موقعيت هژمونيك در منطقه و سپس حركت به سمت قدرت جهاني را پيگيري كنـد 

يش براي نفوذ دوباره در افغانسـتان را كـه بـا تشـكيل     هاسپتامبر، هند تالش11بنابراين پس از 

.ديد كردكاهش يافته بود، تش1996حكومت طالبان در سال 

سپتامبر11روابط هند و افغانستان پس از ) ب

ي عليه تروريسم و جنگ عليه رژيـم طالبـان   المللبينجهت جنگ آمريكاپس از شروع عمليات 

چنانچه يك فرصـت اسـتثنايي   . ، بخت و اقبال دوباره به طرف هند برگشته شد2001در نوامبر 

بـه افغانسـتان،   آمريكـا بـا حملـه   . هم شـد براي هند جهت تجديد نفوذ خود در افغانستان فـرا 

هـاي اتحـاد   هاي طالبان خاتمه داد و گـروه به حمايت خود از گروهآمريكاپاكستان تحت فشار 

هايي را در حكومت موقـت افغانسـتان بـه    شمال كه مورد حمايت هند بودند، توانستند موقعيت

ـ شكست طالبـان يـك   1: داين تحوالت از دو جهت براي هند پيروزي بزرگي بو. دست آورند

دستاورد بزرگ براي هند بود، چرا كه افغانستان تحت سلطه طالبان، پناهگـاهي بـراي عمليـات    

تر اينكه، سقوط طالبان زمينه مشـاركت  ـ نكته اساسي2ريستي عليه هند در كشمير شده بود؛ترو

1 .Farkhor
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را بـا افغانسـتان در   دوباره هند با افغانستان را فراهم ساخت و مناسبات سياسي و اقتصادي هند 

رو هنـد بالفاصـله پـس از    از ايـن ). Terpiaghdam, 2005(ي توسعه دادالمللبينو ايمنطقهقالب 

هاي ديپلماتيـك خـود را در   رسميت شناخته و هيأتتشكيل دولت موقت در افغانستان آن را به

.كردتأسيسي مختلف اين كشور هابخش

دفتـر  «از كابل ديـدن كـرد و   2001افغانستان در نوامبر ، فرستاده ويژه هند در1ساتيندر المبا

، 2001جسوانت سينگ بعداً در دسـامبر  . كردتأسيسرا در كابل » ي هند ـ افغانستان هاهمكاري

همچنين مقامات مختلف اتحاد شـمال ماننـد يـونس    . سفارت هند در كابل را دوباره افتتاح كرد

سپس، بعـد از كنفـرانس   . از هند ديدار نمودند2001ل قانوني، دكتر عبداهللا و ژنرال فهيم در سا

كه دولت موقت كه با رياست جمهوري حامد كرزاي و رهبـران باقيمانـده   2001بن در دسامبر 

بخشي از استراتژي جديد خود اعـالم كـرد   عنوانبهدولت پيشين اتحاد شمال تشكيل شد، هند 

ــغ   ــه مبل ــ  100ك ــتان ب ــازي افغانس ــت بازس ــون دالر جه ــد   ميلي ــك خواه ــور كم ــن كش ه اي

). Ramachondran, 2002(كرد

در مورد روابط هند و افغانستان ذكر اين نكته ضروري است كه مهمترين همكاري بين ايـن  

كه هند تبديل به يكي از ايگونهبهشودميدو كشور مربوط به نقش هند در بازسازي افغانستان 

هند اعالم كرد كه در . به افغانستان شده استكنندگان خارجي ان و كمكگذارسرمايهبزرگترين 

. ميليون دالر جهت بازسازي افغانستان كمـك خواهـد كـرد   750حدود 2002-9دوره زماني 

، آمريكـا كننـده بـه افغانسـتان بعـد از     هند را تبديل به پنجمين كشور كمكاين ميزان پرداخت، 

).Lekshman, 2008(بريتانيا، ژاپن و آلمان ساخته است 

سال پس از سـفر اينـديرا   29فر مان موهان سينگ اولين مقام بلندپايه هند به افغانستان كه س

هـدف  . ، بيانگر نگراني هند از وضعيت افغانسـتان بـود  گرفتميصورت 1976گاندي در سال 

سينگ از اين سفر، جلـوگيري از افـزايش نفـوذ پاكسـتان در افغانسـتان و نيـز اعـالم آمـادگي         

گرايـان بـه قـدرت و اعـالم اميـدواري هنـد بـه تحكـيم         گشت بنيادله با بازكشورش براي مقاب

د كـرزاي رئـيس جمهـور افغانسـتان نيـز بارهـا بـه        حـام . هاي دمكراسي در افغانستان بـود ريشه

1 . Satinder Lambah
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» پـل سـرزميني  «عنـوان بهي اقتصادي براي هند در منطقه آسيا اشاره كرده و از كشورش هافرصت

هند نيز در بيانة مشتركي كه از سوي سينگ و كرزاي منتشر شـد،  . دهند به سوي ساير نقاط نام بر

برقراري روابط نزديكي بـا افغانسـتان در ايـن زمينـه     منظوربهي خود هابراي نخستين بار به تالش

پاكسـتان  - افغانستان- در اين بيانيه، هند رسماً براي گسترش خط لوله گاز تركمنستان . اشاره كرد

).Ibid(ابراز تمايل كرد ،هند است- پاكستان - خط لوله گاز ايران هند كه بخش مكمل - 

ي افغانستان، هاموافقت نامه احداث خط لوله انتقال گاز تركمنستان به كشورسرانجام نيز 

بر اساس .به امضاء طرفين رسيد2010دسامبر 12در پاكستان و هند در شهر عشق آباد

كيلومتر طول دارد، در 1675ي احداث اين خط لوله گاز كه موافقتنامه امضا شده، كار عملي برا

33از اين خط لوله گاز ساالنه . خواهد رسيدتمامسال به اميالدي آغاز و طي دو2012سال 

لتان وي كويته و مهاميليارد متر مكعب گاز طبيعي تركمنستان از مسير هرات و قندهار به شهر

ساخت اين خط لوله گاز بيش از هشت ميليارد .شدپاكستان و سپس هند انتقال داده خواهد

.شدخواهدتأميناحداث ايو منطقهالملليبيني هادارد كه توسط شركتر هزينه بر ميالد

ميليارد مترمكعب گاز 1/8قرار است افغانستان طي دو سال اول پس از احدث آن ساالنه 

ميليارد 5/1را به خوديدي خود حجم خرهاخريداري كند و سپس براي رفع نيازمندي

كيلومتر آن در 145،كيلومتري اين خط لوله گاز1675از مجموع مسير . مترمكعب افزايش دهد

كيلومتر 8كيلومتر در خاك پاكستان و 800كيلومتر در خاك افغانستان، 735خاك تركمنستان، 

).Saeidi, 2010(بودديگر آن در خاك هند خواهد

وسعه آسيايي در حال اجـراي چنـد پـروژه بـزرگ ديگـر در شـمال       هند با همكاري بانك ت

يي بـه ارزش  هـا اين كشور با همكاري بانك توسعه آسيا در حال اجراي پروژه. افغانستان است

هنـد در  ). katzman, 2007(ميليون دالر جهت انتقال برق از آسياي مركزي به افغانستان است30

اين پروژه برق مورد نياز افغانستان را از . ستان استحال ساخت سد سلما در ايالت هرات افغان

ميليـون دالر جهـت   25، هند قـول داد  2005در ژانويه ). Ashraf, 2007(كندميتأمينازبكستان 

همچنين اين كشور قـول داد بـه خطـوط    . بازسازي ساختمان پارلمان افغانستان اختصاص دهد

كـه  اندازي نمايدكابل را راه-هوايي بين دهلي كمك كند و پروازهاي)آريانا(هوايي افغانستان 
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 ,katzman(در اين زمينه هند سه فروند هواپيما براي خطوط هـوايي افغانسـتان فـراهم سـاخت    

هاي سراسري اين كشـور  ي متعدد هند در افغانستان، مربوط به راههايكي ديگر از پروژه). 2007

& Curtis(زرگراه در ايالت نيمروز هستند در اين زمينه هندهاي در حال ساخت يك ب. شودمي

Philips, 2007.(

، هنـد و  2006رئـيس جمهـور افغانسـتان از هنـد در سـال      حامـد كـرزاي   در خالل ديـدار  

تر كننـد و از پاكسـتان نيـز    شان در جنگ با تروريسم را عميقافغانستان تصميم گرفتند همكاري

در اين ديـدار، هنـد همچنـين اعـالم     . خواستند عليه اين مصيبت مشترك دست همكاري بدهد

ات تأسيسـ سـازي و  ي جـاده هـا ميليون دالر جهت بازسازي افغانسـتان كـه در پـروژه   650كرد 

سـاير  . كمـك خواهـد كـرد   مسـائل اساسـي توسـعه ترتيـب داده شـده بـود،      عنوانبهزيربنايي 

هـاي روسـتايي و   هاي تعليم و ترتيب، انسان دوسـتانه، بهداشـت، برنامـه   هاي هند، برنامهكمك

,Chanda(شد بنايي در افغانستان را شامل ميات زيرتأسيسپروژهاي  هـا در سـاير زمينـه  ). 2006

اتوبوس براي حمـل و نقـل   400خودروي نظامي براي ارتش افغانستان و بيش از 300نيز هند 

ـ . هـاي افغانسـتان پرداخـت   عمومي اين كشور فراهم كرده و به تربيـت پلـيس و ديپلمـات    د هن

كرد و يك انبار سردخانه در قندهار تأسيسهمچنين دفتر هيأت پزشكان هندي را در افغانستان 

).Ashraf, 2007(احداث نمود 

كرزي در مذاكرات. كشور هندوستان شدعازم 2010آوريل26كرزي روز سه شنبه حامد 

.با طالبان قرار دادنخست وزير هند را درجريان پيشنهاد خود مبني بر مذاكره كرزي،با سينگ، 

طرح وي براي ،موهان سينگنو به خبرنگاران گفت كه در مذاكراتش با مانكرزي در دهلي

آشتي با طالبان و ديگر شبه نظامياني كه قانون اساسي افغانستان را قبول داشته باشند و با 

كه داشتهار ظنيز اهمچنين سينگ .القاعده در ارتباط نباشند مورد بحث قرار گرفته است

ثباتي در منطقه از ديگر مسايل مطرح عامل اصلي بيعنوانبهگري و تروريسم مبارزه با افراطي

).Kapila A, 2010(شده در گفتگوهاي دوجانبه با كرزي بوده است

اما تغيير مهمي كه در رويكرد هند نسبت به تحوالت افغانستان ايجاد شد، در كنفرانس لندن 

اي به كار خود پايان روزه لندن درباره افغانستان با صدور بيانيهنشست يك .صورت گرفت
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بر اساس اين بيانيه دولت افغانستان متعهد شده است تا طي پنج سال آينده كنترل امنيتي .داد

كننده به كشورهاي كمك.عهده بگيردرا بويژه مناطق ناآرام را خود بهمناطق زيادي از كشور 

كه صدها ميليون دالر پول براي كمك به ايجاد ثبات و امنيت به اندافغانستان تعهد كرده

همچنين حامد كرزي، رئيس جمهوري افغانستان، تعهد كرده است تا با .افغانستان كمك كنند

كنندگان در كنفرانس لندن در عين حال از طرح دولت شركت. فساد در كشور مبارزه جدي كند

).Kapila B, 2010(يت كردندافغانستان براي مذاكره با طالبان حما

تـا  كنـد مـي بـه افغانسـتان تـالش    آمريكـا هند اكنون پس از گذشـت يـك دهـه از حملـه     

اين كشور چهار كنسولگري در افغانسـتان بازگشـايي   . پيوندهايش را با افغانستان گسترش دهد

2002و از سـال  كنـد مـي هند همچنين نقش فعالي در بازسـازي افغانسـتان بـازي    . كرده است

كه اين ميزان، هند هاي مختلف به اين كشور كمك كرده استميليارد دالر در عرصه1.2تاكنون

كننده در منطقـه  كننده به افغانستان در جهان و بزرگترين كشور كمكرا به پنجمين كشور كمك

).http://www.avapress.com, 2010(تبديل كرده بود

، تجـارت بـين هنـد و    2006هند در آوريل صنعت اتاق بازرگاني و طبق مطالعات همچنين 

ــون دالر در ســال 500افغانســتان از  ــه 2006ميلي ــون دالر در ســال 700ب خواهــد 2010ميلي

سپتامبر نقش فعالي 11همه شواهد داللت بر اين امر دارد كه هند پس از ). Ashraf, 2007(رسيد

مداوم در حال افزايش اسـت كـه   طوربهعهده گرفته است و اين نقش ر بازسازي افغانستان بهد

.رو استهالبته با موانعي نيز روب

2001سپتامبر 11موانع حضور هند در افغانستان پس از 

سپتامبر موقعيت ممتازي در افغانسـتان يافتـه اسـت؛ بـه همـين دليـل، ايـن امـر         11هند پس از 

اگـر  . رانگيختـه اسـت  را ب)پاكستان(حساسيت برخي كشورها از جمله رقيب ديرينه اين كشور 

خوريم كه ي هند در افغانستان را بررسي كنيم به مثلثي بر ميآفريننقشو بخواهيم موانع حضور 

.دهندميدو ضلع ديگر اين مثلث را طالبان و القاعده تشكيل . در رأس آن پاكستان قرار دارد

بـه  هـا ن رقابتاست كه دامنه ايايگونهبهرقابت هند و پاكستان در عرصه سياست خارجي 
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مقابـل پاكسـتان   فعاليت و منافع هند در افغانستان دقيقـاً نقطـه  . افغانستان نيز كشيده شده است

 ,katzman(در افغانسـتان اسـت  » عمـق اسـتراتژيك  «هدف هند محروم كردن پاكسـتان از  . است

يـك  گويد كه اين كشوراز طرف ديگر پاكستان نيز در توجيه بازي قدرتش در كابل مي). 2007

يكـي از داليـل   ). Chanda, 2006(كندميبسيار ضروري براي پاكستان فراهم » عمق استراتژيك«

ي دوگانه پاكستان نسبت به طالبان نيز ناشي از اين نگراني است كه هند تـالش  هاادامه سياست

هتـرين  عالوه بر اين طالبان ب. با افزايش نفوذ خود در افغانستان، پاكستان را محاصره كندكندمي

از طرف ديگـر، نظاميـان پاكسـتان ايـن نكتـه را      . هند استايمنطقهشانس براي مقابله با نفوذ 

سـر  كه سه جنگ نظامي با هند داشته و چنـد بحـران نظـامي را نيـز پشـت     دهندميمدنظر قرار 

با اين وجود، هند تهديد بزرگي براي طالباني است كه ممكن است ثبات پاكستان را . اندهگذاشت

يـك هـدف اسـتراتژيك نگـاه     عنـوان بـه امـا پاكسـتان هنـوز بـه طالبـان      . در آينده تهديد كنـد 

ي هنـد در شـهرهاي   هـا همچنين پاكستان معترض است كه كنسـولگري ). Cohen, 2007(كندمي

ي قــومي در ايالــت  بلوچســتان پاكســتان دامــن هــاآبــاد و قنــدهار بــه شــورشمــرزي جــالل

& Curtis(زنندمي Phillips, 2007 .(

بـه سـاخت بزرگـراه    تـوان مـي از ديگر داليل مخالفت پاكستان با حضور هند در افغانستان 

چابهار -ساخت اين بزرگراه كه از طريق بزرگراه زابل. اشاره كردهازرنج توسط هندي-دالرآم

كند كه اين امـر  شود، از طرفي هند را به آسياي مركزي متصل ميبه بندر چابهار ايران وصل مي

هـاي  شود و از طـرف ديگـر كشـور   باعث افزايش عمق استراتژيك هند و محاصره پاكستان مي

شايان ذكر اسـت كـه پاكسـتان در    . كندآسياي مركزي را از طريق ايران به درياي آزاد متصل مي

. كنـد صدد است از طريق بندر گوادر، كشورهاي آسياي مركزي را بـه دريـاي آزاد متصـل مـي    

زرنج تا حدود زيادي شانس پاكستان را بـراي ايـن امـر كـاهش     -دالرآم-ساخت بزرگراه زابل

ـ نقـش فوق، پاكستان مخالف حضور هند و داليلبهبنابراين، بنا. دهدمي ي ايـن كشـور در   آفرين

.افغانستان است

توان گفت كه اين گروه به سه دليل مخالف حضور هند در افغانستان در مورد طالبان نيز مي

، از آنجا كه مهمترين حامي تاريخي طالبان، پاكستان بوده است و اين كشور مخالف اوالً: هستند
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طالبان نيز مواضعي همسو با پاكسـتان در ايـن   يعيطبطور كه بهحضور هند در افغانستان است، 

هـا در  تاريخي نيز خـاطره خوشـي از حضـور هنـدي    لحاظبهدوماً، طالبان . كنندرابطه اتخاذ مي

هاي داخلي افغانستان، هند از دشمن طالبان يعني اتحاد رند؛ چرا كه در زمان جنگافغانستان ندا

كرد و مخالف حكومت طالبان بود؛ چنانچه هند اين رژيـم را دسـت نشـانده    شمال حمايت مي

رسميت نشناخت و در حملـه نيروهـاي ائـتالف    گاه رژيم طالبان را بهو هيچدانستميپاكستان 

ايدئولوژيك نيز در نقطـه  لحاظبهثالثاً، طالبان . سقوط رژيم طالبان كمك كردبه افغانستان نيز به 

در حالي كه طالبان يك نيروي بنيادگرا بـوده و از بنيـادگرايي اسـالمي و    . مقابل هند قرار دارند

، هند بنيادگرايي اسالمي را خطري عليه امنيت ملي خود تلقي كرده و كندميترويج آن حمايت 

.كندميبا آن مبارزه با تمام توان

اما در مورد القاعده، بخشي از مخالفت القاعده با حضور هنـد در افغانسـتان، بـه همسـويي     

و بخشي ديگر به گرددميمهمترين حاميانشان بر عنوانبهمواضع اين گروه با طالبان و پاكستان 

القاعـده  . گـردد مـي بـر  تضادهاي ايدئولوژيك اين گروه با هند و نيز مبارزه هند عليه تروريسم 

هاي اسـالمي در پاكسـتان كـه خواهـان پايـان      زيرا به سازمان،بزرگترين تهديد براي هند است

بزرگتـرين  هـا و ايـن گـروه  كنـد مـي يي از جامو و كشمير هستند، كمك هاكنترل هند بر بخش

ه به دشـمني  بنابراين طبيعي است كه هند و القاعد. دهندميعمليات تروريستي را در هند انجام 

.با يكديگر پرداخته و القاعده به مواضع هند در افغانستان حمله كند

ي مختلـف  هـا ، طالبان خواهان خروج تمام پرسنل كارگران هنـدي از پـروژه  2002در سال 

كـه در  شـد مـي كارگر هندي راشامل 4000تا 3000اين پرسنل حدود . بازسازي افغانستان شد

طالبان حمـالت زيـادي عليـه    . سازي افغانستان حضور داشتندجادههاي چند پروژه مانند پروژه

بسياري از اين حمالت در جنوب غرب ايالـت نيمـروز   . انداهداف هند در افغانستان انجام داده

زرنج اسـت كـه بـا    -متمركز شده بود؛ چرا كه اين ايالت قلب پروژه بزرگراه استراتژيك دالرآم

).Lekshman, 2008(در حال ساخت است»1مرزيي هاسازمان جاده«حمايت ارتش هند

القاعده در خصوص مخالفـت بـا   -طالبان -اما آنچه سمبل و نماد همكاري مثلث پاكستان 

1. Border Roads Organization.
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حضور هند در افغانستان است، انفجار يك خودروي بمب گذاري شده جلوي سفارت هنـد در  

140ه و بـيش از  كشـت 54ايـن انفجـار دسـت كـم     . بود2007كابل در صبح روز هفتم جوالي 

اين عمليات در پاكستان و با مشاركت القاعده و طالبان در اين كشـور  . زخمي بر جاي گذاشت

زده افغانسـتان  كه گفته شد اين سه، مخالف نقش هنـد در كشـور جنـگ   طورهمان. طراحي شد

قـي  يك تهديد هشدارآميز به سفارت هند در كابـل تل توانميدر نتيجه، اين عمليات را . هستند

اما عـالوه  ). Lekshman, 2008(كرد كه با مشاركت و همكاري اين سه گروه طراحي و اجرا شد 

هـا ي پـروژه پذيرآسيببر مخالفت اين سه گروه نسبت به نقش هند در افغانستان، بدون ترديد، 

روزافزوني نگران طوربهو همچنين حضور هند در افغانستان اين است كه اكنون خود كابل هم 

.ي تروريستي شده استهاامر است كه تبديل به مركز عملياتاين 

رويكرد ايران نسبت به افغانستان

11در اين بخش به بررسي جايگاه و نقش و رويكرد ايران در قبـال افغانسـتان قبـل و بعـد از     

.سپتامبر پرداخته خواهد شد

2001سپتامبر 11روابط ايران و افغانستان قبل از : الف

ايران تاريخ طوالني مـدتي در حمايـت از   . كندميو به افزايشي در افغانستان بازي ايران نقش ر

پس از تهـاجم شـوروي بـه افغانسـتان در     . گروهاي افغان مخالفت دولت مركزي در كابل دارد

هاي شيعي مانند حزب وحدت و گروهاي سني در حال جنـگ عليـه   ، ايران از گروه1979سال 

پس از رشد رژيم ضد شيعي طالبـان، ايـران از   . كردميحمايت شوروي مانند جماعت اسالمي 

اپوزيسيون ائتالفي اتحاد شمال كه از تركيب حزب وحدت اسالمي، جماعـت اسـالمي و چنـد    

كه برخي از هاتهران به حمايت خود از اين گروه. كردميگروه ديگر تشكيل شده بود، حمايت 

مـانعي در  عنـوان بـه -با پـول و سـالح   -دند بندي حكومت كرزاي را تشكيل داآنها استخوان

.)Phillips, 2007(در افغانستان ادامه دادآمريكابرابر نفوذ 

نفوذ خود را كندميرو سعي ايران همچنين منافع ملي بسيار مهمي در افغانستان دارد، از اين
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بـوده اسـت،   بويژه در غرب افغانستان كه با ايران هم مرز است و قسـمتي از امپراتـوري ايـران   

سقوط طالبان فرصـت  ). katzman, 2007(افزايش دهد و از اقليت شيعه محافظت و حمايت كند

ايران افغانسـتان  . اش احيا كندت تا نفوذ خود را بر همسايه شرقيمهمي براي تهران فراهم ساخ

اند كه در اين محـدوده و همچنين پاكستان در يك محدوده جغرافيايي استراتژيك محصور شده

شدت در ارتباط داخلي بـا يكـديگر هسـتند و سرنوشـت     مسائل امنيتي، اقتصادي و اجتماعي به

).www.irdiplomacy.ir(ددت در ارتباط با يكديگر قرار دارشژئوپليتيك آنها به

2001سپتامبر 11روابط ايران و افغانستان پس از : ب

ايران پـس از سـقوط   . يفا كرده استتري در افغانستان اتاكنون نقش پررنگ2001ايران از سال 

سـازي،  در جـاده بـويژه هـا ايـن كمـك  . ميليون دالر به افغانستان كمك كرده است205طالبان 

در شـهرها و روسـتاهاي نزديـك مـرز ايـران      هـا سازي و فراهم ساختن برق و فروشگاهمدرسه

ي، در فوريـه  ايران براي نشان دادن حسن نيت خود نسـبت بـه دولـت كـراز    . بيشتر بوده است

رقيب و هماورد حامد كرزاي، گلبـدين حكمتيـار را اخـراج كـرد امـا او را بازداشـت و       2002

در سـپتامبر  -والـي هـرات   -همچنين ايران با حمله كرزاي بـه اسـماعيل خـان    . دستگير نكرد

عالوه بـر ايـن، ايـران اعـالم     . ، مخالفت نكردشدميهم پيمان ايران محسوب عنوانبهكه 2004

 ,katzman(رد كه به اعمال قانون ضد مواد مخـدر در مرزهـاي دو كشـور كمـك خواهـد كـرد      ك

2007.(

، ايـران همسـايه   2001تان در سال گفت پس از سقوط طالبان در افغانستوانميدر مجموع 

كه خود مقامات افغان نيز بـه ايـن موضـوع اذعـان     ايگونهبهمفيدي براي افغانستان بوده است؛ 

ظهـار  ، ا2007و حامد كرزي در خـالل ديـدارش از واشـنگتن دي سـي در آگوسـت      اند داشته

).Ibid(ثبات در افغانستان است » حلراه«داشت كه ايران بخشي از 

مشترك همكاري بين ايران و هند در افغانستانهايزمينه

همكـاري  هاد در اين زمينهتوانميمشترك مختلفي در افغانستان دارند كه هايزمينهايران و هند 
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رو از ايـن . ريزي يك همكاري بلند مدت بين دو كشور شودد منجر به پيتوانميكنند و اين امر 

:تهران و دهلي در مورد افغانستان منافع مشتركي دارد كه اهم آنها به شرح زير است

آنچه باعث همگرايي منـافع جمهـوري اسـالمي و هندوسـتان در     ؛ـ حكومت فعلي افغانستان1

نفع مشترك هند و جمهوري اسـالمي  . ستان گرديده است، حكومت فعلي اين كشور استافغان

ا كـه ايـن دولـت    ايران در اين است كه دولت حامد كرزاي همچنان در قدرت باقي بماند؛ چـر 

گذشـته از ايـن، ايجـاد ثبـات و     . جا مانده از ائتالف شمال افغانستان اسـت متشكل از عناصر به

ثبـات بـي يـك افغانسـتان   : وي نكات مثبت و منافعي براي ايـران اسـت  امنيت در افغانستان حا

ايـن  . مرز با منـاطق غربـي افغانسـتان را تهديـد كنـد     هاي هماستانبويژهد ثبات ايران و توانمي

د به موج آتي مهاجرت در ايران منجر شود و تهـران ايـن امـر را يـك     توانميي همچنين ثباتبي

از سـوي ديگـر تهـران    . دانـد مـي عي و وضعيت اقتصادي خـود  تهديد كليدي براي ثبات اجتما

.خواستار يك افغانستان با ثبات براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر است

. ـ توسعه اقتصادي افغانستان دومين زمينه همكاري مشترك ايران و هنـد در افغانسـتان اسـت   2

از جمله ايـن  . قتصادي قرار گيردفراواني مايل است افغانستان در مسير توسعه اداليلبههند بنا 

به اين نكته اشاره كرد كـه هنـد اميـدوار اسـت بـا توسـعه اقتصـادي افغانسـتان،         توانميداليل 

بنيادگرايي اسالمي كه تهديدي عليه امنيت ملي هند است تا حـدود زيـادي تعـديل شـده و يـا      

ثبات در افغانستان باعث توسعه اقتصادي و هااز طرف ديگر از ديدگاه هندي. حتي از بين برود

اگـر هنـد بتوانـد در بازسـازي و توسـعه      بويژهكاهش نفوذ پاكستان در اين كشور خواهد شد، 

در مورد ايران نيز يك افغانستان در حال توسعه . تري بازي كنداقتصادي افغانستان نقش پررنگ

افغانسـتان باعـث   همچنـين توسـعه اقتصـادي    . د بازار مطلوبي براي كاالي ايرانـي باشـد  توانمي

د منجر بـه بازگشـت مهـاجران افغـان كـه      توانميها به ايران شده و حتي كاهش مهاجرت افغان

.همواره تهديدي عليه امنيت و ثبات اجتماعي ايران هستند، شود

اما آنچه كه نماد و سمبل همكاري ايران و هند در افغانسـتان اسـت،   ؛ي ترانزيتيهاـ همكاري3

مهمترين همكاري ترانزيتي كه در حال انجام است، ساخت .  رانزيتي استمربوط به همكاري ت

زرنج است كه اين مسـير از طرفـي افغانسـتان و كشـورهاي     -دالرآم -بزرگراه چابهار ـ زابل  
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و از طـرف ديگـر هنـد را بـه افغانسـتان و      سـازد مـي آسياي مركزي را به دريـاي آزاد متصـل   

موقعيـت ژئـوپليتيكي ويـژه ايـران در كنـار ممانعـت       . سازدميكشورهاي آسياي مركزي متصل 

بـه  هـا پاكستان از صدور كاالي هندي از طريق خاك ايـن كشـور، باعـث توجـه ويـژه هنـدي      

. ترانزيت كاالي خود از طريق خاك ايران شده است

ي با عدم دسترسـي بـه   كشورهاي برّعنوانبهشرايط محصور كليه كشورهاي آسياي مركزي 

براي دسترسي به آبهاي آزاد و خروج از منطقه آسياي مركـزي، ايـن   كندمييجاب آبهاي آزاد، ا

تر و با اجتناب از پذيرش سلطه سنتي روسـيه در  كشورها اولويت را به راه جنوب كه كم هزينه

و همچنين، دور بودن مسير شرقي در دسترسي و چند اليه بودن، ناامن بـودن و  باشدميشمال 

Hafeznia(پاكستان، به مسـير ايـران متكـي باشـند    -غانستانپرمانع بودن مسير اف & et al, 2007:

ايمنطقـه دو بـازيگر  عنوانبهي ناشي از رقابت هند و پاكستان، هااز طرف ديگر، شكاف). 114

:Ibid(در آسياي مركزي موجب توجه هند به ماوراي پاكستان يعني ايران شده است 112.(

و جايگاه باشدميآسيا و خاورميانه جنوب غربطقه ژئوپليتيك ايران از آنجا كه جزء دو من

 & Akhbari(اسـت الملـل بينارتقاء يافته و مورد توجه نظام المللبينهر دو منطقه نيز در نظام 

Ayazi, 2007: 37(ايران در عين حال بخشي از . اي برخوردار است، از موقعيت ژئوپليتيكي ويژه

. استگروه كشورهاي خليج فارس و درياي خزرو عضوي از  آسيا جنوب غربي زيرمجموعه 

ي هـا ات و تجهيـزات دريـايي و بنـدري و شـبكه    تأسيسـ همچنين در حال حاضر نيز مجموعه 

غيرقابل انكار براي تبديل شدن به محور ترانزيت كـاال،  اي گزينهعنوانبهمواصالتي ايران، آن را 

همـين  ). Ezatti & Yazdanpanah, 2007: 60-61(خدمات و مسافر در منطقه تبـديل كـرده اسـت   

اي در نگـاه سياسـتمداران هنـدي داشـته     ي باعث شده تا ايران جايگاه ويژهي ژئوپليتيكهاجاذبه

.باشد

ـ ركـزي در صددند از طريـق بنـد چابهـار ايـران، كشـورهاي آسـياي م      هابنابراين هندي ويژه و ب

,Zarei(خود را به اين كشورها صادر كنندافغانستان را به درياي آزاد متصل ساخته و كاالي 2005 .(

ي در بندر چابهار جهت دسترسي افغانستان به گذارسرمايهخاص خود مايل به داليلبههند 

دسترسي هند به افغانستان و از طريق اين كشور به آسياي مركـزي از اهـداف   . درياي آزاد است
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رقابت بـا پاكسـتان مايـل بـه اسـتفاده از      علت اصلي آن است كه هند در. استراتژيك هند است

قـرار دارد كـه   اي بنابراين، ايران از اين نظر در موقعيت اسـتراتژيك ويـژه  . مسير پاكستان نيست

رسـد مـي نظربهگذشته از اين . كندميمسير ترانزيتي آن را براي هند از جاذبه بااليي برخوردار 

اكنـون هـم از ) 1نقشه شـماره  (گوادر در پاكستانرقابت بين دو بندر تجاري چابهار در ايران و 

روي بندر گوادر پاكسـتان نظـر دارنـد و هنـد توجـه خـود را       آمريكاچين و . جدي شده است

ات عمراني بندر گوادر توسط تأسيسرسدمينظربهعالوه بر اين . معطوف به چابهار كرده است

هـا گونـه رقابـت  ر بـر اهميـت ايـن   در اين بنـد آمريكاات نظامي تأسيساحداث احتماالًچين و 

ي هـا ند در يك موقعيت ممتاز، همكـاري توانميرو، ايران، هند و افغانستان از اين. خواهد افزود

موقعيـت  1نقشه شماره ). Molazehi, 2002(ترانزيتي سودمندي را سازماندهي نمايند -تجاري 

.دهدميا نشان رپل ارتباطي هند و آسياي مركزيعنوانبهژئوپليتيكي ايران 

پل ارتباطي هند و آسياي مركزيعنوانبهموقعيت ژئوپليتيكي ايران : 1نقشه شماره 
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با توجه به مالحظات فوق و همچنين جهت بهبود دسترسي افغانستان به دريـا، سـه كشـور    

پايه آن، ايران يادداشت تفاهمي امضا كردند كه بر 2003ايران، هندوستان و افغانستان در ژانويه 

كه ميلك از جنوب شرق ايران را به شـهر زرنـج افغانسـتان وصـل     سازدمياي راه ترانزيتي تازه

كـه زرنـج را بـه دالرآم كـه بـر سـر راه       سازدمياي نوبه خود، راه تازههندوستان نيز به. كندمي

چابهـار و دالرآم را  اين پروژه، فاصله ترانزيتي ميـان بنـدر  . هدميقندهار است، پيوند -هرات 

بر مبناي موافقتنامه ياد شده، كاالي تجاري افغانستان بدون پرداخـت  .سازدميتر كيلومتر كوتاه600

 ,Lekshman(كننـد مـي گونـه ماليـاتي پرداخـت ن   حق گمرك به بندر چابهار دسترسي داشته و هـيچ 

2005.(

گيري و نتيجهتجزيه و تحليل 

ريزان هندي بر موقعيت بسيار استراتژيك افغانستان و برنامهكه ددهميي تحقيق نشان هايافته

براي هند، افغانستان . كنندميتأكيدبسيار زدهي اقتصادي در اين كشور از جنگگذارسرمايه

صددند تا با افزايش نفوذ خود در افغانستان، درهاهندي. دروازه ورود به آسياي مركزي است

. اين كشور را گرفته و از طريق آن به آسياي مركزي وارد شوندجلوي نفوذ مجدد پاكستان در

ورود به آسياي مركزي از يك طرف براي اقتصاد نور ظهور هند بسيار ضروري و حياتي است 

خود را در » عمق استراتژيك«ند با ورود به آسياي مركزي، توانميهاو از طرف ديگر هندي

تاريخي لحاظبههند . اين كشور بپردازند» ه سياسيمحاصر«مقابل پاكستان افزايش داده و به 

با اين كشور داشته است اي ي حاكم بر كابل، همواره روابط حسنههارژيمبدون توجه به نوع

در اين زمان هند كه نفوذ . جز يك دوره زمان بسيار كوتاه كه طالبان بر افغانستان حاكم بودند

، در كنار ايران و روسيه به حمايت از ائتالف شمال ديدميخود را در افغانستان از دست رفته 

و حمله 2001سپتامبر 11حوادث . پرداخت، كه مخالف سلطه طالبان بر افغانستان بودند

طرف هند برگرداند؛ چرا كه ائتالف شمال كه به افغانستان، بخت و اقبال را دوباره بهآمريكا

د و نفوذ هند در اين كشور مجدداً افزايش مورد حمايت هند بود، در افغانستان به قدرت رسي

. يافت
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، بر سه 2001مبرااستراتژي هند در قبال افغانستان بعد از حمالت تروريستي يازدهم سپت

مشاركت در توسعه اقتصادي، حمايت از دولت مركزي افغانستان : محور زير استوار بوده است

هدف هند از اين استراتژي، اين.و تالش براي جلوگيري از برگشت مجدد طالبان به قدرت

اسالمگرا و پناهگاه تندروي هامحل امني براي گروهعنوانبهاز تبديل شدن افغانستان كهستا

اما هند از اين هدف كه محور سوم استراتژي خود . ي مخالف هند جلوگيري كندهاتروريست

در لندن برگزار 2010كه سال كنفرانسي. در افغانستان را به واقعيت مبدل سازد، باز مانده است

ناپذير به يك واقعيت اجتنابرا عمالً-اعم از طالبان خوب و يا بد-گرديد، بازگشت طالبان

استراتژي هند در افغانستان مبني بر اين هدف كه از برگشت مجدد طالبان . تبديل كرد

و الملليبينتالف در عملي ساختن اهداف نظامي ائآمريكابر توانايي عمدتاًجلوگيري كند، 

تقويت ظرفيت و كفايت دولت افغانستان به رهبري حامد كرزي براي استقرار يك حكومت 

. و كارآمد در اين كشور، متكي بوده استمؤثر

غافل بود كه تاكنون هند نقش پاكستان در امور افغانستان را توانمياما از اين واقعيت ن

ي جديدي مواجه ساخته هااين كشور را با ناگزيريكم گرفته بوده و اين موضوع اكنون دست

اكنون كه احتمال برگشت طالبان در عرصه سياسي افغانستان بيش از پيش مطرح شده، . است

اس ام كريشنا، . افغانستان نشان داده استهبنسبتهند نيز تغيير محسوسي در موضع خود 

روند ادغام مجدد طالبان در «كه دبيان كردر سخنانيبعد از كنفرانس لندنوزير خارجه هند 

كرده كه هر تأكيدوي . رهبري شود و همه شمول و شفاف باشدهاافغانستان، بايد توسط افغان

نوع دخالت خارجي در اين روند، هم در موفقيت آن و هم براي آينده يك افغانستان 

). (dailyafghanistan.com»گرا و مرفه زيانبار خواهد بوددموكراتيك، باثبات، كثرت

، طالباني در روند مذاكره و ادغام مجدد دهدمي، ترجيح آمريكاهند نيز همانند اياالت متحده 

با توجه . در جامعه سهيم باشند كه خشونت را كنار بگذارند و قانون اساسي افغانستان را بپذيرند

ن كشور در روابط آن با است كه بتواند از منافع ايايبه اين شرايط، اكنون هند نيازمند استراتژي

كرده است كه هر نوع خروج از افغانستان بايد بر تأكيدهند . افغانستان در آينده حفاظت نمايد

و نه بر اساس جدول زماني از پيش تعيين شده، صورت ي عيني در افغانستانهااساس واقعيت
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ستقبال قرار گرفته اي مورد اي اقتصادي هند در افغانستان با حسن نيت گستردههاكمك. گيرد

اما هند فاقد استراتژي سياسي در رابطه با برگشت احتمالي طالبان به عرصه مذاكرات و . است

يي كه ذكر آن رفت، هند نياز دارد هابا توجه به واقعيت. ي سياسي در اين كشور استهازنيچانه

هند نياز دارد تا . دهدنو را به حداقل كاهشتا سياستي را طرح كند كه ميزان بازنده بودن دهلي

ي مشابهي در هارا اتخاذ كند و كشورهاي ديگر در منطقه را كه نگرانيايمنطقهسياست فعال 

. دارندتري در افغانستان وارابطه با روند مصالحه و مذاكره با طالبان دارند، به ايفاي نقش فعال

. با كشورهاي منطقه وجود داردي متعددي براي هند در راستاي تعامل و هماهنگي بيشترهاگزينه

گيري بيشتر در نفوذ و قدرتدري افراطي هاي گروهها، عقيم گذاشتن تالشهايكي از اين گزينه

گزينه ديگر، كاهش دادن وابستگي و گرايش دولت افغانستان به پاكستان در امور . افغانستان است

تري اتخاذ كند و موضع مستقل،اشدتجارت و ترانزيت است تا كابل از اين توانايي برخوردار ب

جدي براي توسعه صورتبههند بايد روايناز . باشدپذيرآسيبكمتر در برابر فشارهاي پاكستان 

ايران نيز همانند هند، و با ايران همكاري بيشتري داشته باشد؛ چرا كهبندر چابهار تالش نمايد

در آينده تحت نفوذ پاكستان نباشد و روند كند كه دولت افغانستان منافعش را در آن جستجو مي

. مصالحه با طالبان به تمام معني يك ابتكار افغاني باشد

11گفت كه رويكرد هندوستان نسبت به دولت جديـد افغانسـتان پـس از    توانميدر پايان 

دليل مـدعاي نگارنـده نيـز تعهـد     . جويانه و مثبت بوده است، رويكردي همكاري2001سپتامبر 

ميليـارد دالر بـه بازسـازي    2/1كنون ايـن كشـور مبلـغ    ر كمك به افغانستان است كـه تـا  د دهن

كننـده بـه   افغانستان كمك كرده است و اين مبلـغ هنـد را تبـديل بـه بزرگتـرين كشـور كمـك       

سپتامبر نفـوذ خـود را در افغانسـتان دوبـاره بـه      11هند پس از . افغانستان در منطقه كرده است

هند در افغانستان در حال افزايش است و روابط اين كشـور بـا كابـل    وجهه. دست آورده است

مختلف اقتصادي، آموزشي و تكنولوژي در سالهاي گذشـته بـه سـرعت در حـال     هايزمينهدر 

نيـز بيكـار نخواهـد    -پاكسـتان  -هند ايمنطقهقطع، مهمترين رقيب طوربهاما . گسترش است

هند در افغانسـتان انجـام خواهـد داد كـه يكـي از ايـن       نشست و اقداماتي را عليه افزايش نفوذ 

اين گروه دوبـاره وارد حكومـت افغانسـتان    بويژهاقدامات حمايت و تقويت طالبان بوده است، 
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آنچه مسلم است اين كه . شوند، نقش و نفوذ پاكستان در افغانستان دوباره افزايش خواهد يافت

بـا افغانسـتان تحمـل نخواهـد كـرد و اجـازه       قطع پاكستان حضور هند را در مرزهايش طوربه

گفـت بـازي جديـدي در    تـوان مـي در نتيجـه  . هند در افغانستان صاحب برتري شوددهدمين

افغانستان شروع شده است كه بايد منتظر ماند تحوالت داخلي افغانستان به چـه صـورت رقـم    

؟يا خيردر افغانستان بازخواهند گشتخواهد خورد و آيا طالبان به روند قدرت

قدرداني

به جهت فراهم ساختن اصفهاندانشگاه معاونت پژوهشي د از ندانبر خود الزم ميگانگارندن

.دنتشكر نمايفرصت انجام پژوهش حاضر
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