خالصه پالیسی

یک روش جدید؟ اروپا ،هندوستان و

افغانستان پس از سال 2021
اندریو واتکینز ،تیمور شاران

این خالصه پالیسی تعامل هندوستان را با افغانستان در سال  2021و پس از آن مخترصا ً مورد ارزیابی قرار میدهد .این خالصه پالیسی در مورد اینکه

چگونه افزایش ابهامات در مورد خصوصیت خروج نیرو های امریکایی می تواند منافع هندوستان را در افغانستان و منطقه متأثر سازد ،بحث می مناید.۱

همچنان این سند جزئیات سناریو هایی را که دهلی جدید به تدوین آنها نیاز دارد و گزینه های پالیسی های موجود جهت حفظ منافع آن کشور در
افغانستان را توضیح مینامید .ازینکه مشارکت اسرتاتیژیک هندوستان و اتحادیه اروپا مورد حامیت قرار می گیرد اما عدم اطمینان بیشرت می باشد ،این

خالصه پالیسی ساحاتی را که این دو کشور می توانند در افغانستان منافع مشرتک داشته باشند ،مورد بررسی قرار میدهد.

پالیسی هندوستان در قبال افغانستان :محتوا

پروسه صلح ،خروج نیرو ها و نگرانی های هندوستان

پالیســی هندوســتان در قبــال افغانســتان از رقابــت آن کشــور بــا پاکســتان شــکل مــی
گیــرد .هندوســتان و افغانســتان از زمــان آزادی هندوســتان در ســال  1947بــا هــم
روابــط بســیار نزدیــک داشــته انــد .افغانســتان برخــاف عضویــت پاکســتان در ملــل
متحــد رأی داد و متعاقبـاً در جریــان جنــگ رسد از پالیســی بیطرفــی هندوســتان حامیت
منــود .در جریــان جنــگ رسد دهلــی جدیــد ،ظاهــرا ً بخاطــر متــوازن نگهداشــن

ابهامــات پیرامــون خــروج احتاملــی نیــرو هــای ناتــو ،دهلــی جدیــد را بــه ایــن فکــر
انداختــه اســت کــه چگونــه بهرتیــن منافــع خــود را حفــظ منایــد .در صورتیکــه
خــروج نیــرو هــا صــورت بگیــرد هندوســتان بــا مشــکالت زیــاد روبــرو خواهــد شــد
کــه نگرانــی هــای متعــدد را مبیــان خواهــد آورد :اول اینکــه آیــا هندوســتان خواهــد

حامیــت روزافــزون پاکســتان از مجاهدیــن ،برخــاف اصــول ســخت گیرانــه بیطرفــی
خــود از تهاجــم روســیه بــه افغانســتان در ســال 1979م حامیــت منــود .۲بعــد از آن،
هندوســتان مکــررا ً از آن بازیگــران افغــان کــه در تــوازن یــا مامنعــت از نفــوذ پاکســتان
مفیــد ثابــت مــی شــوند ،حامیــت منــوده اســت ،کــه ایــن حامیــت شــامل مســاعدت
بــه اتحــاد شــال کــه در ســال هــای  1990در مقابــل طالبــان مبــارزه مــی منودنــد ،می
باشــد (بعضــی از شــخصیت هــای اتحــاد شــال هنــوز هــم از حامیــت هندوســتان
برخــوردار هســتند) .از ســال  2001م بدینســو ،دهلــی جدیــد در رابطــه بــه افغانســتان
یــک پالیســی فعــال و توســعه طلبانــه را کــه مانــع نفــوذ پاکســتان شــود ،تعقیــب
مــی منایــد .هندوســتان در  18ســال گذشــته بــه ارزش بیــش از ســه میلیــارد دالــر
مســاعدت هــای مالــی ،منجملــه پــروژه هــای بــزرگ زیربنایــی ،برنامــه هــای آمــوزش
هــای تخنیکــی و دهلیــز هــای تجارتــی جدیــد کــه گزینــه هــای تجارتــی افغانســتان
محــاط بــه خشــکه را بیشــر مــی ســازد ،بــه ایــن کشــور فراهــم منــوده اســت.

توانســت بــدون حامیــت گســرده کشــور هــای غربــی از دولــت افغانســتان حامیــت
منایــد .مســئله دیگــر اینســت کــه هندوســتان بــرای جلوگیــری از قــدرت طالبــان کــه
میتوانــد بــه پاکســتان عمــق سیاســی بشــیرت بدهــد ،کــه در نتیجــه جنگجویــان منطقــوی
را قــادر بــه حملــه بــه هندوســتان بســازد ،چــه کار هائــی را انجــام خواهــد داد.

دهلــی جدیــد بــه ایــاالت متحــده امریــکا ،اتحادیــه اروپــا و ســایر متحدیــن از عواقــب
ناگــوار خــروج عجوالنــه نیــرو هــا شــدیدا ً اخطــار داده و تأکیــد منــوده اســت کــه
طالبــان بــه بیشــرین تعهــدات شــامل توافقنامــه امضــاء شــده بیــن ایــاالت متحــده و
طالبــان کــه بتاریــخ  29فــروری  2020م بــه امضــاء رســید ،پابنــد نبــوده انــد .ایــن
تعهــدات شــامل درک کاهــش خشــونت هــا و یــک سلســله وعــده هــا بــرای محــدود
منــودن فعالیــت هــای گــروه هــای تروریســتی ،منجملــه القاعــده مــی باشــد .همچنــان
هندوســتان هوشــدار داده کــه پاکســتان هیــچ تعهــد رســمی را بــرای از بیــن بــردن
النــه هــای طالبــان در خــاک خــود ارایــه ننمــوده اســت کــه اینــکار گــروه طالبــان را
قــادر خواســت ســاخت تــا بــا وجــود پیرشفــت هــا در پروســه صلــح ،در هــر زمانــی

بند چند منظوره قرغه باالی دریا پغامن  ،از جمله شاخه اصلی دریا کابل  ،با پشتیبانی مالی هند ساخته شد .کابل  ،افغانستان آپریل (/ FES .۲۰۲۰عکاس  :مریم عاملی )

 ۱پروژه "از ابهام تا اسرتاتیژی :گزینه های آینده سناریو های  win-winدر مجاورت افغانستان کدام ها اند؟" یک تالش مستقالنه بنیاد فریدریش ایربت برای تدوین و بحث روی سناریوی های احتاملی برای همسایه های افغانستان ،تعدیل پالیسی ها ،و نیازبه یک اسرتاتیژی جامع در میان پالیسی سازان خارجی اروپائی میباشد .این خالصه پالیسی بخشی از رسیالی است که توسط تیمور شاران و اندریو واتګینز برای بحث روی تأثیرات خروج نیرو های امریکائی و مذاکرات جاری صلح در ابراز موجوده ،منافع
اسرتاتیژیک و چالش ها برای مراجع ذیدخل در داخل و خارج افغانستان ،نوشته شده است .فهرست مکمل این خالصه های پالیسی از آدرس ذیل قابل دسرتسی میباشد:
.http://www.afghanistan.fes.de/publications
 ۲-تا سال  ،1990هفت گروه جهادی سنی و یک گروه جهادی شیعه از پاکستان فعالیت مینمودند که توسط ایاالت متحده ،سعودی و سایرین کمک می شدند.
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برسعــت دوبــاره بــه جنــگ روی بیاورنــد.

همچنــان دهلــی جدیــد تعامــات و دسرتســی بــه مراجــع ذیدخــل عمــده در مســئله افغانســتان،
منجملــه قدرمتنــدان منطقــوی ،را تشــدید بخشــیده اســت .جهــت تنــوع بخشــیدن بــه نفــوذ
خــود در افغانســتان ،هندوســتان بــاالی حامیــت ســنتی از حــوزه هــای انتخاباتــی غیــر پشــتون
در افغانســتان و رهــران آنهــا کــه در حکومــت افغانســتان موقــف هــای کلیــدی را اشــغال منــوده
انــد ،رسمایــه گــذاری منــوده اســت .دریــن رابطــه ،تــا اکنــون عبداللــه عبداللــه ،عبدالرشــید
دوســتم و والــی اســبق بلــخ ،عطــا محمــد نــور از دهلــی جدیــد دعــوت نامــه هــای رســمی
""charm offensiveدریافــت منــوده انــد .همچنــان هندوســتان بــه کابــل و نیــرو هــای ملــی
دفاعــی و امنیتــی افغانســتان وعــده منــوده کــه در صــورت ادامــه جنــگ بــه آنهــا مســاعدت
هــای مالــی اضافــی را فراهــم خواهــد منــود.

تا کنون ،رویکرد هند متمرکز بر البی تهاجمی ایاالت متحده
برای خروج مبتنی بر رشایط و "مسئوالنه" و ترغیب ناتو
برای ترک حداقل یک نیروی بین املللی ضد تروریزم است

“

دهلــی جدیــد نگــران اســت کــه بــدون موجودیــت چنیــن تضمیــن هــا ،بــا تهدیــد هــای
جــدی ،منجملــه در قلمــرو متنازعــه کشــمیر ،مواجــه خواهــد شــد .بنابریــن ،تــا اکنــون رویکــرد
هندوســتان روی وارد منــودن فشــار بــر ایــاالت متحــده بــرای خــروج مبتنــی بــر رشایــط و
"مســئوالنه" و قناعــت دادن ناتــو بــه گذاشــن یــک نیــروی بیــن املللــی ضــد تروریــزم کــه بتواند
در رشایــط پــس از خــروج نیــرو هــا از افغانســتان بــه مثابــه یــک نیــروی احتیاطــی فعالیــت
منایــد ،متمرکــز بــوده اســت.

که می تواند به عنوان یک مانع پس از خروج در محیط

مانند افغانستان عمل کند.

رشایط در حال تغییر جیواسرتاتیژیک :آیا هندوستان در حال شکست خوردن است؟
از سال 1979م بدینسو ،دهلی جدید خود را در پاسخگوئی به فضای رسیعاً متغیر اسرتاتیژیک در افغانستان که این بار از معامله امریکا با طالبان و ظهور احتاملی یک خالء قدرت
منطقوی شکل میگیرد ،با مشکل مواجه دیده است .از دیدگاه هندوستان ،اعتامد ایاالت متحده بر حامیت پاکستان در میانجی گری و تحقق توافق صلح یک کار مشکل بوده است.
مفکوره نقش برجسته پاکستان در افغانستان پس از جنگ ،دهلی جدید (و کابل) را حتی بیشرت از تهدید های فوری آن به مشکل مواجه می سازد .تا اکنون ،چارچوب و پیرشفت پروسه
صلح به رضر دولت های هندوستان و افغانستان بوده و بنظر میرسد که نتیجه پروسه صلح موقف اسرتاتیژیک ،دپلوماتیک ،اقتصادی و سیاسی دهلی را در منطقه محدود میسازد .بعد
از کنار رفنت امریکائی ها هر نوع متوازن سازی دوباره قدرت میتواند حتی اهداف قدرت جهانی هندوستان را تهدید کند زیرا اینکار شامل تغییر در موقف روسیه و چین خواهد بود.
دهلی جدید با یک نوع تردد مواجه است :در حالیکه هندوستان در صدد حفظ منافع دپلوماتیک ،امنیتی و اقتصادی خود در افغانستان و در منطقه است ،بنظر میرسد که در آینده
نزدیک این کشور احتامالً میدان را ترک کند ،رصف نظر ازینکه کدام یک از سناریو های ذیل بوقوع می پیوندد .این بخاطری است پاکستان باالی طالبان که محور اصلی پروسه
صلح افغانستان اند نفوذ خود را تحقق بخشیده و اطمینان دارد که در صورت کامیابی یا ناکامی ،می تواند امور مربوط به افغانستان را شکل دهد .تفکر  zero-sumکه بیشرت تنش
های میان هندوستان و پاکستان را بیان میدارد به این مفهوم است که نفوذ متداوم پاکستان به رضر هندوستان است .برعالوه ،رسمایه گذاری های ادغام اقتصادی دهلی جدید ،که به
هدف کنار زدن پاکستان و وابستگی به تعادل شکننده منطقوی ایجاد گردیده اند ،بدون درنظرداشت نتایج آن تحت فشار قرار خواهد گرفت .یک دولت تحت سلطه طالبان ممکن
است ازترتیبات تجارتی که برای هندوستان مطلوب تر باشد انرصاف مناید ،در حالی که جنگ داخلی گسرتده می تواند به راحتی تدارکات و امنیت تجارت منطقوی را از بین بربد.
بنابرین  ،رویکرد اسرتاتیژیک دهلی در قبال افغانستان به بهرتین وجه می تواند به عنوان تالش برای به کاهش خطرات شناخته شود.

دهلی جدید برای حفظ منافع خود طیف وسیعی از گزینه ها را در اختیار دارد که احتامالً
بسیاری از آنها واکنش های رسیع را در رسارس منطقه به دنبال خواهد داشت .یک مسیر
شامل افزایش حامیت مالی ،مسلح سازی و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان جهت
حصول اطمینان از پایداری آن است .برعکس ،هندوستان ممکن در حامیت از مقاومت
مسلحانه در خارج از نیروهای مسلح آن کشور خود را مجبور احساس کند ،البته اگر در
برخی موارد طالبان را صاحب موقعیت مسلط بداند .این گزینه پیامد های منطقوی نیز
خواهد داشت :هندوستان می تواند با ایران و روسیه که با آنها منافع منطقوی مشرتک
دارد ،مشارکت نزدیکرت داشته باشد و این کشور ها احتامالً پشتیبانی خود را از کارگزاران
داخلی قدرت در افغانستان افزایش می دهند .در غیر این صورت  ،ممکن این تالش ها
منجر به رقابت میان آنان شود.

نقشه اسیای جنوبی

منبعWikipedia Commons :
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مشارکت اسرتاتیژیک میان اتحادیه اروپا و هندوستان :افغانستان به مثابه نقطه همگرائی
هندوستان و اتحادیه اروپا از اهداف و اصول مشرتکی پیرامون دموکراتیک سازی ،حاکمیت قانون ،مبارزه با تروریزم و تقویت صلح و ثبات در افغانستان پس از  2001برخوردار
بوده اند .از نظر عملی ،هر دو جانب "پول خود را در جائی رسمایه گذاری منوده اند که منفعت آن به خود شان میرسد"؛ آنها کمک های قابل توجهی به دولت افغانستان منوده اند.
مشارکت اسرتاتیژیک ماه جوالی سال  2020میان اتحادیه اروپا و هندوستان :نقشه راه تا سال  2025تهدیدات مشرتک امنیتی و نگرانی های منطقوی را برجسته ساخته و همکاری
های قویرت در زمینه اهداف مشرتک ،منجمله مبارزه با تروریزم را تشویق می مناید .۳هر دو جانب میتوانند با تكيه بر اين میکانیزم و ارتباطات مشرتك اخري برای تنظیم و ساختار
مجالس مشورتی شان ،همكاری های سياسی را در زمينه استقرار صلح ،ثبات و رفاه در منطقه گسرتش و تعميق بخشند .هرچند تا اکنون ،فراتر از اعالمیه ها ،هامهنگی نهادینه و
سازمان یافته اندکی در مورد افغانستان وجود داشته است.
ارزش ها و اصول مشرتک:
ارزش های مشرتک دموکراتیک ،همکاری های اتحادیه اروپا و هندوستان را برای نیل به اهداف انکشافی و امنیتی در افغانستان جلب می مناید .از نقطه نظر روند

صلح ،منجمله ثبات سیاسی ،حقوق اقلیت ها و حفظ دستاوردهای  19سال گذشته ،بین اهداف دهلی جدید و بروکسل همگرایی وجود دارد .این امر در موقف
اتحادیه اروپا و هندوستان در مورد انتخابات اخیر ،روند صلح و به طور گسرتده حامیت آنها از نظام سیاسی فعلی مشهود است .در آینده ،هر دو کشور می توانند

به طور مشرتک مراجع ذیدخل منطقوی و بین املللی را تشویق منوده و تحت فشار قرار دهند تا از این ارزش ها و دستاوردهای کمک به افغانها در حفظ آنها حامیت کنند.

ادغام منطقوی و همکاری های بین منطقوی:
هندوستان یکی از رشکای مهم تجارتی اتحادیه اروپا بوده و بسیار مشتاق به ظهور آمدن به مثابه یک قدرت اقتصادی عمده میباشد .با وجود این ،بی ثباتی امنیت

منطقوی از دستیابی هندوستان به توانائی های اقتصادی و ارتباط اقتصادی با آسیای میانه جلوگیری منوده است .همچنان اتحادیه اروپا به مثابه یک رشیک
اسرتاتیژیک هندوستان میتواند میان هند و پاکستان میانجی گری مناید تا برای ادغام بزرگرت اقتصاد منطقوی انگیزه ایجاد کند.

•

ثبات سیاسی در افغانستان و منطقه:

توجه هندوستان بر حصول اطمینان از ثبات نظام سیاسی فعلی در افغانستان و جلوگیری از سقوط دولت یا بازگشت طالبان به قدرت متمرکز می باشد .هندوستان
و کشور های مختلف اتحادیه اروپا حتی در صورت ادامه خروج نظامی ایاالت متحده نیز می توانند برای انکشاف و ثبات همکاری منایند .اگر آنها انتخاب کنند،
منابعی را برای "ادامه مسیر" و حداقل پر منودن "خالء های کمک" که احتامالً فقط در سالهای آینده افزایش می یابد ،دارند که از کاهش بودجه کنفرانس اخیر ژنیو

مشخص گردیده است.

سناریو های احتاملی در افغانستان :دیدگاه هندوستان (منایی از هندوستان)
در این مرحله ،دهلی جدید در رابطه به متام نتایج عملی پروسه جاری صلح و ترکیب دولت آینده افغانستان نگران است.
برای ثبات گسرتده تر فضای امنیت منطقوی و داشنت موقف قوی در برابر پاکستان ،هدف اساسی هندوستان اینست که ناتو و ایاالت متحده را قانع بسازد تا به نحوی
از انحاء نیرو های احتیاطی را که احتامالً برمبنای مبارزه با تروریزم استوار خواهد بود ،در افغانستان حفظ منایند .حتی این گزینه نیز با خطر بی ثبات سازی همراه
است ،زیرا حضور بسیار اندک نیرو های بین املللی ممکن مانع شکست دولت تحت افزایش حرکت طالبان شود .با شکست این بهرتین وضعیت ،اگرچه هنوز نتیجه

رضایت بخشی در قبال ندارد ،هندوستان احتامالً با روش های زیر با سناریوهای آینده دست و پنجه نرم می کند:

یک حکومت با ثبات و قانونی بین املللی :درین سناریو دولت افغانستان ،حد اقل به شکل فعلی آن باقی مانده و طالبان در یک معامله تقسیم قدرت در آن
شامل میباشد .در صورتیکه کارگزاران قدرت رژیم فعلی بتوانند بعضی از منافع دهلی جدید را حفظ و از بدست آمدن آنها حصول اطمینان منایند ،ممکن این یک
سناریوی مطلوب باشد .هرچند ،طالبان و پاکستان خاطر نشان ساخته اند که در صورت توافقنامه نهائی صلح ،تقاضا خواهند کرد که در کابل "تصفیه" (house
 )cleaningصورت بگیرد .۴توانائی هندوستان برای نفوذ باالی چنین حکومت در آینده ،حد اقل در کوتاه مدت ،بر تقسیم قدرت از طرف طالبان با شخصیت
کلیدی که توسط هندوستان حامیت میشوند ،اتکاء مینامید که پذیرفنت آن ممکن برای طالبان و پاکستان مشکل ثابت شود.

 ۳در ماه جوالی سال  ،2020پانزدهمین اجالس اتحادیه اروپا و هندوستان بتاریخ  15جوالی " ،2020مشارکت اسرتاتیژیک جدید میان اتحادیه اورپا و هندوستان را به تصویب رسانید :نقشه راه تا سال  ،"2025که به مثابه یک نقشه راه مشرتک برای اتخاذاقدامات مشرتک و تقویت بیشرت روابط میان اتحادیه اروپا و هندوستان در پنج سال آینده بشامر میرود.
" ۴-قریشی ،وزیر خارجه پاکستان در مورد رهایی زندانیان نظریاتی ارایه منود و یک جرنال متقاعد پاکستانی تغییر رژیم کابل را تقاضا منود" ،طلوع نیوز ،سپتمرب . .2020
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یک رژیم با ثبات اما تحت سلطه طالبان :درین سناریو حکومت افغانستان یا از بین رفته و یا سقوط داده میشود و طالبان با تعهد اندک به حقوق برش و اصول
قانونی امروزی حکومت میکنند .حکومت تحت سلطه طالبان میتواند یک حکومت حامی پاکستان بوده یا حد اقل حکومت دارای سیاست خصامنه تر در برابر
هندوستان باشد .هندوستان احتامالً دست آورد های پیشبینی شده خود در رسمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنائی را از دست داده و خود را در منطقه منزوی
احساس مناید .اوضاع امنیتی کشمیر میتواند در زمانیکه تنش های مرزی با چین در حال افزایش میباشد ،آسیب تر پذیر شود .جهت به چالش کشیدن چنین
یک دولت آینده ،هندوستان ممکن با سایر بازیگران منطقوی ،مانند ایران ،متحد شود .هرچند ،مقامات هندی در رابطه به عکس العمل دهلی جدید در برابر
سناریوی که طالبان در آن از روابط سازنده با هندوستان استقبال منایند ،در حالت ابهام قرار داشته اند که آیا چنین پیشنهادات را با حسن نیت بذیرند یا رد منایند.
سناریوی جنگ داخلی :حکومت بدون مبیان آمدن یک نظام با ثبات سقوط منوده و درگیری ها گسرتش می یابند .درین سناریو ،توقع میرود که جنگ های
شدید آغاز گردیده و کشور های همجوار از گروه های رقیب حامیت منوده و احتامالً افغانستان را به مناطق حائل تقسیم خواهد منود که یادآور جنگ های
داخلی در سال های  1980و  1990می باشد .با مواجه شدن با یک حکومت تحت سلطه طالبان ،بعضی از مقامات امنیتی در دهلی جدید ممکن این سناریو
را با بی اعتامدی ترجیح داده و کارگزاران غیر دولتی قدرت را در شامل و صفحات مرتفع مرکزی افغانستان کمک و تحت تأثیر قرار داده و محدوده جغرافیایی
نفوذ طالبان و – پاکستان – را تضعیف مناید .درین رشایط ،هندوستان میتواند پشتیبانی خود را افزایش داده و حتی به همپیامنان افغان خود ،که احتامالً شامل
بقایای نیرو های امنیتی افغان خواهند بود ،اسلحه فرستاده و با سایر بازیگران منطقوی همکاری مناید.

پیشنهادات
جهــت بدســت آوردن منافــع مشــرک در ایجــاد ثبــات در افغانســتان پــس از خــروج نظامــی غــرب ،هندوســتان و اتحادیــه اروپــا بایــد از مرحلــه کنونــی همــکاری هــای
دو جانبــه در زمینــه توســعه و امنیــت افغانســتان بســوی مرحلــه تطبیــق ایــن برنامــه حرکــت کننــد .تعامــل اتحادیــه اروپــا بــا هندوســتان در رابطــه بــه تقویــت همــکاری
هــای امنیتــی ،منجملــه مبــارزه بــا تروریــزم ،میتوانــد حتــی در ثبــات منطقــوی مفیــد واقــع شــود .حامیــت هندوســتان از نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان ،کــه
همیشــه مــورد ســوء ظــن شــدید پاکســتان قــرار مــی گیــرد ،اگــر بشــکل چنــد جانبــه مهندســی شــود ،ممکــن در برابــر انتقــاد هــا یــا واکنــش هــای ناگــوار کمــر آســیب
پذیــر باشــد.
بــا اتــکاء بــه توافقنامــه امضــاء شــده مشــارکت اســراتیژیک میــان اتحادیــه اروپــا و هندوســتان ،ایــن دو کشــورمی تواننــد در رابطــه بــه مســئله افغانســتان یــک رویکــرد
منطقــوی داشــته و امکانــات ایجــاد یــک صنــدوق مشــرک کمــک مالــی بــرای صلــح و ثبــات ،رفــاه و آرامــش پــس از صلــح در افغانســتان را مــورد بررســی قــرار دهنــد.
منابــع هندوســتان ایــن کشــور را بــه عنــوان کاندیــد اصلــی پیوســن بــا اتحادیــه اروپــا بــه عنــوان یــک کشــور متویــل کننــده اصلــی بــرای دولــت افغانســتان تبدیــل مــی
کنــد کــه بــه مســاعدت قابــل مالحظــه و حتــی ســطوح حقیقــی مســاعدت هــا ادامــه خواهــد داد.
بــا توجــه بــه توانائــی محــدود اتحادیــه اروپــا در تأثیرگــذاری بــر منافــع منطقــوی ایــران و روســیه منحیــث دو بازیگــر منطقــوی ،اگــر هندوســتان از نظــر دپلوماتیــک بــا
ایــن دو کشــور روابــط برجســته ترداشــته باشــد ،از آن منفعــت بالقــوه بیشــر بدســت میــاورد .ایــن دو کشــور مــی تواننــد بــا تأمیــن روابــط کاری نزدیکــر بــا اتحادیــه
اروپــا و هندوســتان کار کننــد و از ایــن طریــق فشــار هــای دیپلوماتیــک یــک بــاک متویــل کننــده جدیــد التأســیس را افزایــش داده و ســایر قدرتهــا را از تعقیــب
رویکردهــای بــی ثبــات کننــده در افغانســتان منــرف مناینــد.
در ســاحات مهاجــرت و ســیاحت ،هندوســتان میتوانــد پالیســی ویــزه ،خاصتـاً پروســه اخــذ ویــزه هــای مریضــی ،ســیاحت و رسمایــه گــذاری را بــرای افغانهــا آســانرت
بســازد .بــرای یکتعــداد زیــاد افغانهــا ،هندوســتان یکــی از عمــده تریــن ،و شــاید یگانــه ،کشــور بــرای دریافــت مراقبــت هــای بــا کیفیــت صحــی باشــد .ایــن چنیــن
مــراودات بــرای ادامــه روابــط متــداوم و پایــدار میــان دو کشــور بســیار رضوری اســت.
دربار ٔه نویسندگان
اندریــو واتکینــز ،محقــق و تحلیلگــر منازعــات و چشــم اندازهــای صلــح افغانســتان و بــه شــدت در جلوگیــری
از منازعــات دخیــل اســت .وی پیــش از ایــن در افغانســتان بــرای ســازمان ملــل ،نهــاد هــای برشدوســتانه ،دولــت
ایــاالت متحــده و بــه عنــوان یــک محقــق مســتقل کار کــرده اســت.
داکــر تیمــور شــاران اســتاد الحاقــی پالیســی عامــه در دانشــگاه امریکایــی افغانســتان اســت و پیــش از ایــن تحلیلگــر
ارشــد گــروه بحــران بیــن املللــی در افغانســتان بــوده اســت.
دربار ٔه عکس روی جلد:
نخســت وزیــر هنــد  ،نارنــدرا مــودی (در میــان) در کنــار ارشف غنــی رئیــس جمهــور افغانســتان (دوم راســت) ،هنــگام
افتتــاح ســاختامن جدیــد پارملــان افغانســتان کــه بــه کمــک مالــی دولــت هنــد ســاخته شــده اســت ،کتــاب مهــان را
امضــا کــرد ،کابــل ،افغانســتان 25 -دســامرب  2015م.
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چاپ © ۲۰۲۱بنیاد فریدریش ایربت در افغانستان
ویبسایتwww.afghanistan.fes.de :
بــدون اجــازۀ کتبــی بنیــاد فریدریــش ایــرت هــر گونــه اســتفادۀ
تجارتــی از نرشیــات منتــر شــده بنیــاد فریدریــش ایــرت ،مجــاز
نیســت.
نظریــات ارائــه شــده در ایــن نرشیــه ،لزوم ـاً بازتــاب دهنــدۀ نظریــات
بنیــاد فریدریــش ایــرت منــی باشــد.

