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رویکرد نوین آمریکا نسبت به پاکستان

ــــــــــسرمقاله

تصمیم به توزیع تذکره

الکترونیکی و امیدهای تازه
محمد هدایت
یکی از مهمترین چالشهای سیاســی و امنیتی در افغانســتان،
نبود آمار درســت و فقدان سرشــماری نفوس است .بسیاری از
تنشهای قومی و سیاسی و نیز بسیاری از مشکالت امنیتی ناشی
از عدم احصاییه درست اســت .چون اکنون دقیقا معلوم نیست
که شــهروندان کشور چه کســانی و چند میلیون نفر هستند و
در کجا زندگی میکنند .در وضعیت کنونی به راحتی شــهروندان
کشورهای همسایه و یا دیگر کشــورها میتوانند تذکره تابعیت
افغانســتان را به دست آورند و به عنوان شهروند کشور دست به
فعالیتهای تخریبی و تروریستی بزنند .همچنین هستند کسانی
که همزمان دارای چند تذکره تابعیت باشند و از این طریق دست
به تخلفهای انتخاباتی و امنیتی بزنند.
توزیع تذکره الکترونیکی میتوانست بســیاری از مشکالتی را
که در پروســههای انتخاباتی و همچنین امنیتی وجود دارد ،حل
کند .اما متاسفانه در ســالهای گذشته این موضوع به نحوی در
دایره باطل سیاســت زدگی و منازعات گیر افتاد و تا کنون عمال
کار آغاز توزیع تذکرههای الکترونیکی شــروع نگردیده اســت.
نخستین چالش در بحثهای تند مجلس نمایندگان به وجود آمد
و تا حکومت وحدت ملی کشیده شد.
مهمترین اختالف میان کتلههای سیاسی و قومی ،بر سر درج کلمه
«افغان» به عنوان ملیت تمام مردم افغانستان در تذکرههای جدید
بود .تعدادی موافق درج این کلمه در تذکرههای جدید هستند و
تعدادی نیز مخالف آن .تا جایی که از مباحث و گفتگوهای هر دو
طرف در عرصههای عمومی به دســت میآید ،این است که این
مشکل یک مشکل سیاسی است نه یک چالش حقوقی.
به هر صورت علیرغم مصارف گزاف در سالهای گذشته در زمینه
اســتخدام و تربیت منابع بشری برای انجام کار توزیع تذکرههای
الکترونیکی ،فراهم ســازی برخی از مقدمات کار ،اقدام عملی در
این راســتا صورت نگرفت و فرصتها هم چنان سوخت .اکنون
افغانستان اســت ،با میلیون شهروند با تذکرههای کتابچه ای و یا
یک ورقه که به راحتی قابل جعل و هر گونه سوء استفاده است .اگر
در حکومت گذشــته تصمیم و اراده جدی برای توزیع تذکرههای
الکترونیکی وجود میداشت و این کار صورت میگرفت ،ما اکنون
نه شاهد بحران انتخاباتی بودیم و نه تاخیر چند ساله در انتخابات
ولسی جرگه .همچنین بسیاری از مشکالت امنیتی و جنایی را نیز
امروز نمی داشتیم.
اکنــون به نظر میرســد رهبران حکومت وحــدت ملی پس از
مذاکرات و مجادالت زیاد به توافق مهمی در زمینه توزیع تذکره
الکترونیکی دست یافته اند .این موضوع را دفتر مطبوعاتی معاون
دوم ریاست جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته
اســت .بر اســاس گفتههای برخی از منابع در حکومت ،رییس
جمهور غنی تا اواخر همین هفته و پیش از اتمام تعطیلی زمستانی
مجلس نمایندگان ،قانون تعدیل شده ثبت احوال و نفوس را طی
یک فرمان تقنینی توشــیح خواهد کرد و پس از توشیح اقدامات
عملی در زمینه توزیع تذکره الکترونیکی شروع خواهد شد.
در طــرح تعدیل ماده  6قانون ثبت احوال و نفوس که در ســال
گذشــته در کمیته قوانین کابینه مورد تایید قرار گرفته اســت،
عالوه بر درج کلمه افغان به عنوان ملیت تمام مردم افغانستان ،نام
قوم هر فرد نیز ذکر خواهد گردید .این گزینه ،تنها وجه الجمعی
است که به نظر میرسد همگان به آن تن داده اند و حاضر شده اند
تا از کارشکنیها در روند توزیع تذکره الکترونیکی دست بردارند.
هر چند هنوز مشــکالت تخنیکی زیادی فــراروی توزیع تذکره
الکترونیکــی وجــود دارد و بدون تردید طی ســالها باید این
کار صورت گیرد ،ولی نفس تصمیم در مــورد آغاز به کار توزیع
تذکرههای جدید ،یک گام مهم و مثبت در راستای حل مشکالت
اساسی مردم افغانستان اســت .توزیع تذکره الکترونیکی سبب
خواهد شــد تا آمار دقیق و روشــن از میزان نفوس تمام مردم
افغانستان و همچنین میزان نفوس هر قوم به دست خواهد آمد.
این امر هم می تواند زمینه مشــارکت عادالنه در فرصتها را به
وجود آورد و هم بســیاری از مشکالت را کاهش دهد .بشارت به
توزیــع تذکره الکترونیکی همچنین مــی تواند برای مردمی که
خســته از جنگ و رخدادهای تلخ امنیتی هستند ،امید تازهای
خلــق کند .نفس باور عمومی به یک گام مثبت از ســوی دولت،
دلگرمی و وفاق اجتماعی را تقویت کرده و مردم را به ســمت و
سوی امید سوق میدهد.

اداره اوباما کــه از انتخاب یک حکومت
غیر نظامی در پاکســتان در سال 2008
دلگرم شــده بود ،تصمیــم گرفت یک
بســته کمک غیرنظامی چند ساله را به
عنوان مشــوق ،برای همکاری حکومت
این کشــور با آمریکا ،عرضه کند .این
اولین باری بود کــه آمریکا به صراحت
از حاکمیــت غیرنظامی پاکســتان با
ارائه مســاعدت عظیم اقتصادی ،اعالن
حمایت میکرد .قانون ارتقای شراکت با
پاکستان در سال (2009معروف به الیحه
کری ،لورکا ،برمــان) یک و نیم میلیارد
دالــر کمک غیرنظامی را به پاکســتان
برای پنج ســال و با امکان تجدید برای
پنج ســال دیگر ،فراهــم میکرد .این
بســته کمکها ،به عنوان پایان روابط
«معاملهگرانه» با نظامیان پاکســتان و
آغاز همکاری عمیق با مردم و نمایندگان
منتخب این کشور ،ارائه میشد.
بسته کمکهای غیر نظامی به پاکستان،
دارای قید و شــرطهایی بــود که به
منظور بازداشــتن تشــکیالت نظامی
و اســتخباراتی پاکســتان از حمایت
گروههای ســتیزهجو در افغانســتان و
هند ،وضع شــده بود .مشوقهای مثبت
که بــه نظامیان پاکســتان به شــکل
کمکهای نظامــی ،تجهیزات جنگی و
پول نقد به شــمول بازپرداخت مصارف،
عرضه میشــد ،با ســتایش علنی و با
فشــار خصوصی برای ایجــاد تغییر در
سیاستهای پاکستان ،توام شده بود.
واشــنگتن امید داشــت که مساعدت
غیرنظامی (از طریق الیحۀ کری  -لوگار
 برمان) و حمایت از حکومت غیرنظامیپاکستان به تحکیم تمایالت دموکراتیک
و توانمندســازی غیرنظامیان در اعمال
اقتدار بیشــتر بر تشــکیالت نظامی و
استخباراتی این کشــور ،یاری رساند.
با این حال ،بســتۀ کمکها طوری طرح
نشــده بود که تأثیر قابل مالحظه ای بر
اقتصاد ،صحت یا تحصیل در این کشور
داشته باشــد .حکومت های غیرنظامی
پاکســتان – هم حکومــت حزب مردم
پاکســتان ( )2013 - 2008( )PPPو
هم حکومت حزب مسلم لیگ پاکستان
شاخۀ نواز شریف (- 2013( )PML/N
حال) – به طور شــاید و باید در عقب
راندن پارادایم موجود امنیت ملی ناکام
مانده اند و سیاست هایی که تشکیالت
امنیتی پاکستان تعیین می کند ،کماکان
پا برجا هستند.
بر عــاوه ،نیــاز آمریکا بــه حمایت
لوژستیکی پاکستان در تأمین اکماالت
نیروهــا در افغانســتان بــه وضعیتی
انجامید کــه در آن ،اجــرای همزمان
سیاســت مکافات و مجازات پاکستان
از سوی واشنگتن ،میســر نبود .ادارۀ
اوباما می خواســت نیروهای آمریکایی
را از افغانســتان خارج کند و در ضمن،
یک حکومت امن و باثبات در افغانستان
بر جای بماند .بدین منظور ،ادارۀ اوباما
یک مســیر سیاسی را برای ّ
حل منازعۀ
افغانســتان در پیش گرفــت ،اما این
راهکار ،به اســتفاده از نفوذ پاکستان
بر طالبان بــرای حضور در میز مذاکراه،
بستگی داشت.
هر چند ممکن اســت رهبــران نظامی
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 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
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تحقیق :موسسه هودسون

حسین حقانی  /مدیر امور آسیای جنوبی و مرکزی در مؤسسۀ هودسون

قسمت دوم

لیزا کورتیس  /پژوهشگر ارشد ،مرکز مطالعات آسیا در بنیاد هریتج

دربارۀ مؤسسۀ هودسون :مؤسسۀ هودسون یک سازمان
تحقیقاتی اســت که رهبری آمریکا و مشارکت جهان را برای
آینده امن ،آزاد و سعادتمند ترویج می کند.
مؤسســۀ هودســون کــه در ســال  1961میالدی توســط
استراتیژیســت هرمان کان بنیان گذاری شده ،تف ّکر متداول را
به چالش می کشد و به مدیریت گذارهای استراتیژیک به آینده
از طریق انجام مطالعات چندرشتهای در زمینههای دفاع ،روابط
بین الملل ،اقتصــاد ،مراقبت صحی ،تکنالوژی ،فرهنگ و حقوق
یاری می رساند.
مؤسسۀ هودسون سعی دارد تا سیاستگذاران عامه و رهبران
جهانــی در حکومت و کســب و کار را از طریق پیشــبرد یک
برنامۀ ج ّدی در انتشار تحقیقات ،برگزاری کنفرانسها ،پخش
توجیهات سیاستگذاری و ارائه پیشنهادات ،هدایت کند.
پاکســتان مزیّت هایی را در دست یافتن
به یک پیامد مورد مذاکره ببینند ،اما آنها
تاکنون تمایلی به وارد کردن فشــارهای
کافی بر طالبان برای کاهش خشــونت ها
در افغانستان و واداشــتن شورشیان به
جدی ،نداشته اند .طالبان
انجام مذاکرات ّ
بدون اینکه فشار کافی بر پناهگاه شان در
داخل پاکستان وارد شود ،به این ارزیابی
خود ادامه می دهند که آنها می توانند از
طریق نظامی پیروز این جنگ باشــند .در
واقع ،در گذشته مثال هایی در این رابطه
اتفاق افتاده که پاکستان فعاالنه در جهت
مختل کردن تالش های صلح میان طالبان
و حکومت افغانستان کار کرده است.
این واقعیت مســ ّلم ،که اسامه بن الدن
از پناهگاهــی در نزدیکی اکادمی نظامی
پاکســتان در زمان حملۀ آمریکا در می
 2011بهــره منــد بود ،به ســرخوردگی
آمریکا از پاکســتان افزوده اســت .ولی
وابستگی آمریکا به پاکســتان به خاطر
حمایت لوژستیکی از نیروهای آمریکایی
در افغانســتان ،مانع اتخاذ اقدام تنبیهی
آمریکا علیه پاکســتان شــد .علی رغم
وجود اطالعاتــی در مورد حمالت طالبان
و شــبکه حقانی علیه نیروهای آمریکایی
و آیساف در افغانستان از خاک پاکستان،
کمک هــای آمریکا به پاکســتان ،ادامه
یافت.
در مــاه نوامبــر  2011نیروهــای ناتو به
رهبری آمریکا ،یک حمله ضد تروریستی
در موقعیتی در نزدیکی مرز پاکســتان،
به راه انداختند .نیروهای پاکســتانی از
توپخانه و سالح های سنگین برای حمله
به بالگردهای آمریکایی ،کار گرفتند .این
کار آنها ،بر اساس فرمانی بود که از سوی
اردوی پاکســتان در پی حمله آمریکا به
مخفیگاه اســامه بن الدن و کشتن او در
ماه می  ،2011صادر شده بود .طیاره های
آمریکایی در واکنش ،به مقابله با نیروهای
مرزی پاکستان پرداختند و در نتیجه28 ،
سرباز پاکســتانی شد .پاکستان در اقدام
تالفی جویانه ،خطوط زمینی ارتباطات بر
روی نیروهای ناتو مســدود کرد .آمریکا
تا ماه جون  2013بــرای تامین اکماالت
نیروهایش ،به مسیر شمالی متکی بود که
گران تر تمام می شد.
پاکســتان بخاطر نفعی که شــرکت های
بندری و ترانسپورتی اش از ارائه خدمات
به خطوط زمینی ارتباطات ،می برد ،ســر
انجــام در مورد بازگشــایی این خطوط
مصالحــه و توافق کرد .ایــن مصالحه به
مقامات پاکستانی فرصت داد تا ادعا کنند
که آمریکا به نیازش به پاکســتان ،اذعان
کرده است.
حاال که در آغازین روزهای اداره ترامپ،
آمریکا در حالی بــه فراهم کردن کمک
های اقتصادی و نظامی به پاکستان ادامه
می دهد که به اهداف خویش نرســیده
است و نتوانسته اســت پاکستان را قانع
کند که سیاســت حمایت تروریست های
نیابتی را برای پیشبرد اهداف استراتژیک
منطقه ای خــود ،کنار بگــذارد .با این
وجود تحوالت مثبتی در ارتباط به اقدام
پاکستان علیه تروریست های که به دولت
این کشور حمله می کنند ،رخ داده است.
از اواسط ســال  ،2014پاکستان عملیاتی
را برای سرکوب شــدید تحریک طالبان(
به اصطالح طالبان پاکســتانی) در مناطق
قبیلوی هم مرز با افغانستان ،شروع کرد.
این عملیات به کاهــش تهدید تروریزم
در داخل پاکســتان ،کمک کرد .پاکستان
همچنان یک «برنامه عمــل ملی» را در
جنوری  2015در پارلمان به منظور از بین
بردن تروریــزم و افراطگرایی در داخل
پاکســتان ،تصویب کرد .اما این اقدامات
مثبت ،کافی نیست و امکان دارد با دوام
هم نباشد.
پاکســتان تا کنون از هــدف قرار دادن
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 qکاریکاتوریست :خالق علی زاده
qدیزاین:علیاصغر زاهدی ،مصطفی جعفری
qمسئول وب سایت :غالم عباس اصالن
qآدرس :کابل ،شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم ،خانه نمبر 137 -V

بعضــی از قدرتمندترین ســازمان های
تروریستی مستقر در این کشور ،اغماض
و چشم پوشی کرده است .این گروه های
تروریستی با اســتفاده از پناهگاه های
امن در پاکســتان ،بزرگترین تهدید را
متوجه دولت افغانستان می کنند.
در مــورد اینکه آیا رهبــری غیرنظامی
پاکستان اهمیت اتخاذ یک رویکرد جامع
علیه تروریزم و افراطگرایی را درک می
کند یا خیر ،عالئم متناقضی وجود دارد.
در حالیکه رهبران نظامی و استخباراتی
این کشور به سیاســت حمایت شان از
گروه های تروریستی که در افغانستان و
هند می جنگند ،ادامه می دهند .بعضی
از رهبران غیر نظامی پاکستان از انزوای
فزاینــده ی پاکســتان در مجامع بین
المللی بخاطر مسئله حمایت و پشتیبانی
از تروریزم ،نگران هستند.
خوشــبینی محتاطانهای وجود داشــته
اســت که امکان دارد رئیس جدید ستاد
مشترک ارتش پاکســتان ،جنرال قمر
جاوید باجوا ،خط مشــی سختگیرانه
تری در قبال در تروریزم نسبت به سلف
خــود ،جنرال راحیل شــریف ،در پیش
گیرد .جنرال راحیل شــریف تروریست
های را کــه تهدیــدی در مقابل دولت
پاکســتان بودند ،سرکوب کرد ،اما برای
مهار تروریســت های که دست به انجام
حمالت انتحاری در افغانستان و هند می
زنند ،کار زیادی انجام نداد.
گذار آرام از یک رئیس ســتاد مشترک
اردو به یک رئیــس دیگر و عدم دخالت
در تصمیم نخســت وزیر نواز شــریف
در این مــورد ،مورد اســتقبال مثبت
همسایگان پاکســتان قرار گرفت .با این
حال ،اظهار نظر در مورد اینکه آیا جنرال
باجوا تغییرات منعا داری را در سیاست
پاکســتان در قبال اعمال خواهد کرد،
قبل از وقت اســت .امیدهای مشابه در
مورد فرمان پیشین اردوی پاکستان ،طی
دو دهه گذشته ،راه بجایی نبرده است.
ادارۀ اوباما در رابطه بــا اتکا بر ترکیبی
از برقراری روابط شــخصی با فرماندهان
اردوی پاکســتان و ارائــه کمک های
اقتصادی و نظامی به عنوان ابزاری برای
تغییر سیاســت های پاکســتان ،دچار
خطا شده بود .دریاســاالر مایکل مول ِن،
رئیس پیشــین ستاد مشــترک اردوی
آمریکا 25 ،جلســه با فرماندهی پیشین
اردوی پاکســتان جنرال اشــفق پرویز
کیانی داشت و امیدوار بود تا تفکر او را
تحت تأثیر قرار دهد .دیدارهای بیشمار
مقامات عالی رتبه به شمول مالقات های
رهبران ارشد پاکستان با رئیس جمهور
اوباما نیــز ،در ایجاد تغییرات مطلوب در
سیاست های پاکستان ،ناکام ماندند.
منصفانه است اگر بگوییم که اداره اوباما
اولین اداره آمریکا نبود که اطمینان ها و
وعده های پاکستان مبنی تغییر سیاست
این کشــور را ،پذیرفت و بــه آن باور
داشت .ادارات قبلی آمریکا که سابقه آن
به حکومت رئیس جمهور آیزنهاور بر می
گردد ،امیدهای بزرگی به اتحاد شــان با
پاکستان ،بسته بودند و نتیجهی جز یاس
و سرخوردگی به دست نیاوردند.
پاکستانی ها بر این باور هستند که آنها
کمک های آمریــکا را به صورت عادالنه
ای با ایفــای نقش طبــق برنامه های
اســتراتیژیک آمریکا ،جبران می کنند؛
مهار کمونیزم در دهه های  1950و ،1960
جنگ با شــوروی در افغانستان در دهۀ
 1980و رسیدگی به مشکل القاعده بعد
از واقعۀ  11ســپتامبر .آنها شکایت دارند
که واشنگتن نگرانی ها و امیال منطقهای
پاکستان را در نمی کنند .به سخن دیگر،
پاکســتان رفتار خود در قبال آمریکا را
بر اساس تلقی های که از تهدیدهای که
متوجه این کشور است ،توجیه می کند.

اســتفادۀ پاکســتان از گــروه هــای
تروریســتی به منزلۀ بخشی از سیاست
امنیتی و خارجی خــود ،نتیجۀ نگرانی
این کشــور در مورد هند است .زیرا این
کشــور ،هند را یک تهدید وجودی علیه
خویش به حســاب می آورد .از دیدگاه
بیرونی ،پارانویای پاکســتان در خصوص
هند بی اساس است .اگرچه امکان دارد
هند تمایلی به مذاکــرۀ مجدد پیرامون
وضعیت ارضی کشمیر نداشته باشد ،اما
رهبران هندیی بیشماری سعی کرده اند
تا به مصالحه ای موقت با پاکســتان در
این زمینه نائل آیند.
نظامیان پاکستان اغلب تالش های نوپای
حاکمان غیرنظامی هندی و پاکســتانی
را در عرصۀ صلح ،به خصوص در ســال
 1999در جریان جنــگ کارگیل ،مختل
کرده اند .نظامیان پاکســتان به تسهیل
تهاجم علیه پایگاه هوایی پتانکوت هند
در جنوری ســال گذشته متهم شده اند
– تهاجمی که حسن ن ّیت ایجاد شده در
اثر دیدار غیرمنتظرۀ نخســت وزیر هند
نارندرا مودی از الهــور برای مالقات با
نخســت وزیر نواز شریف را ،از مسیرش
منحرف کرد .در فرجــام ،پیکارجویان
تحت حمایت پاکســتان بارها در بهبود
روابط دوجانبــه اخالل ایجاد کرده اند و
نقش مخ ّربی در این رابطه داشته اند.
منافــع آمریــکا در منطقه بــا تفکر
استراتژیک پاکســتان همخوانی ندارد.
زیرا باور پاکستانی ها این است که هند
ســعی دارد تا اول پاکستان را تضعیف و
سپس منحل کند .بر عالوه ،منافع آمریکا
سازگاری کاملی با مطالبۀ پاکستان مبنی
بر هدایــت روند امور در افغانســتان و
مقابله با نقش هند در آن کشــور ،ندارد.
کمک های دوامدار آمریکا به ایجاد تغییر
تدریجی در سیاســت پاکستان در قبال
تروریــزم ،تنها پشــتوانهی اقتصادی و
تجهیزات نظامی با کیفت برای پاکستان
فراهم می کند که به این گونه سیاســت
اش ،ادامه دهد.
پیشنهادات سیاستگذاری
رابطــۀ آمریکا با پاکســتان باید بر پایۀ
ارزیابی واقع بینانهی سیاست ها ،آرمان
ها و جهان بینی پاکســتان استوار باشد.
ــراب ایجاد تغییر
آمریکا باید تعقیب َس
ِ
در جهت گیری استراتژیک پاکستان از
طریق ارائه کمک ها یا تجهیزات نظامی
بیشــتر را متوقف کند .باید اذعان شود
که احتمال تغییر سیاســت های کنونی
پاکســتان صرفا از رهگذر عرضۀ مش ّوق
ها به این کشور ،منتفی است.
آمریــکا همچنین باید اذعــان کند که
تالش هایــش طی چندیــن دهه برای
حمایت پاکســتان به لحاظ نظامی ،صرفا
موجب تشــویق عناصری در پاکستان
شــده که امید دارند روزی کشمیر را به
زور از چنگ هند بیرون بکشــند .عالوه
بر این ،تداوم ارائه کمــک های نظامی
باعث می شــود تا بســیاری از رهبران
پاکستان نتیجه گیری کنند که )1( :بیش
از اینکه پاکســتان به آمریکا نیاز داشته
باشد ،آمریکا به پاکستان نیاز دارد؛ ()2
آمریکا در نگرانی هایش در مورد حمایت
پاکستان از تروریزم و فقدان دموکراسی
و نادیده انگاری حقوق بشر در این کشور
جدی نیســت؛ و ( )3پاکستان می تواند
ّ
به سیاست خویش مبنی بر تأمین حداقل
رضایت آمریکا برای حفظ حمایت آمریکا
از پاکستان ،ادامه دهد.
ادارۀ ترامپ باید آمــادهی اتخاذ تدابیر
ســختگیرانه تری در قبال اســام آباد
باشــد؛ طوری که آمریکا ریسک هایی
را در تــاش برای تحریک پاســخ های
متفاوت از طرف پاکســتان متقبل شود.
هیچ راه ّ
حل جادویی بــرای تغییر دهه
ها سیاست پاکســتان وجود ندارد ،ولی

سیاست هایی وجود دارند که می توانند
شانس کســب همکاری پاکســتان در
رسیدگی به معضل تروریزم در این منطقۀ
حیاتی از دنیا را ،بهبود ببخشد.
افزودن پاکســتان به فهرست دولت های
حامــی تروریزم ،طوری که شــماری از
اعضای کانگرس آمریکا توصیه کرده اند،
در نخستین سال یک ادارۀ جدید ،اقدامی
نابخردانه اســت .اما این گزینه ،باید در
درازمدت حفظ شود .در واقع ،ادارۀ نوین
آمریکا باید پیشاپیش اظهار دارد که این
اداره قصد دارد تا اطالعات اســتخباراتی
راجع به دخیل بودن پاکستان در حمایت
از تروریزم را به صورت جدی تر از ادارات
پیشین ،مورد بازبینی قرار دهد.
به پاکســتان به عنوان یــک متحد نگاه
نکنید
ادارۀ جدیــد آمریکا بایــد اذعان کند
که پاکســتان متحد آمریکا نمی باشــد.
پاکستان در پشتیبانی از طالبان افغان که
نیروهای آمریکایی و همپیمانان آن را در
افغانستان کشته اند ،دست داشته است.
پنداشــتن آمریکا به عنوان متحد آمریکا
به معنای تداوم مشکالت اداره قبلی ،برای
اداره جدید خواهد بــود .در عین زمان،
پاکستان کشــور مهمی است که متمایل
به همــکاری مقطعی و جزئــی با ایاالت
متحده می باشــد .برای مثال ،برخورد با
پاکستان نمی تواند مشابۀ برخورد آمریکا
با کوریای شــمالی باشد .در گام نخست،
امریکا باید به پاکســتان هشدار دهد که
وضعیت این کشــور به مثابۀ متحد عمدۀ
امریکا خــارج از ناتو ( )MNNAجداا در
خطر است .اگر پاکستان گام هایی فوری
در راســتای اثبات همســویی کامل این
کشور با اهداف آمریکا در زمینۀ مبارزه با
تروریزم برندارد ،امریکا وضعیت پاکستان
به عنــوان متحد عمدۀ خارج از ناتو را در
ظرف شش ماه لغو خواهد کرد.
در عین زمان ،این گزینه را برای پاکستان
حفــظ کنید که این کشــور می تواند در
آینده متحد آمریکا باشد
اگر پاکســتان به تح ّمل و حمایت کنونی
اش از گروههای تروریســتی خاتمه دهد،
امکان بررسی زمینه های منفعت مشترک
و سیاســتگذاری در خصــوص طیفی از
مســائلی که می تواند تشــکیل دهندۀ
مبنای منفعت مشــترک باشــد ،وجود
خواهد داشت .این می تواند دربرگیرندهی
بستهی از همکاری های تجاری و سرمایه
گزاری باشد که وضعیت برد – برد را برای
اقتصاد آمریکا و پاکستان به دنبال داشته
باشد .اقتصاد پاکســتان دارای ق ّوت ها و
اســتعدادهای قابل توجه اســت و بسته
ای که شــامل تسهیل ســرمایه گذاری
خصوصــی آمریکایی هــا ،فعالیت های
مشترک میان شــرکت های آمریکایی و
پاکســتانی و تسهیل تجارت در منطقه از
طریق توسعۀ زیرساخت ها شود و به طور
مناســب طراحی گردد ،می تواند سنگ
بنای این اتحاد را شکل دهد.
رابطه با رهبران غیرنظامی پاکســتان را
در اولویــت قرار دهید و بــه برنامه های
اجتماعی تحت
مســاعدت بشردوستانه و
ِ
ادارۀ مقامات غیرنظامی پاکســتان تداوم
بخشید
عقب زدن موج افراطگرایی در پاکستان،
وظیفۀ سنگینی است که انجام آن ممکن
اســت یک نسل طول بکشــد ،اما یکبار
دیگر نشانه های امیدوارکننده ای وجود
دارد که حکومت غیرنظامی پاکســتان به
رهبری نخست وزیر نواز شریف ،کوشش
می کند تا کشــور را در این مسیر سوق
دهــد .در مــارچ  ،2016حکومــت نواز
قاتل ســلمان تأثیر والی پنجاب،
شریف،
ِ
که به خاطر تالش هایــش در حمایت از
قوانین بحث
اقلیت های مذهبی و اصالح
ِ
برانگی ِز ضدِ کفرگویی در ســال  2011به
قتل رســید ،را اعدام کرد .نخست وزیر
نواز شــریف همچنین اخیــرا مرکز ملی
فیزیک پاکســتان را به اسم عبدالسالم،
فیزیکدان پاکستانی برندۀ جایزۀ نوبل ،که
متعلق به یکی از فرقه های اســام است
و اســام گرایان تندرو این فرقه را مرتد
می شــمارند ،مجددا نام گذاری کرد .این
قدم های مهم در راستای ترسیم مسیری
معتدل تر و بردبارتر برای جامعۀ پاکستان،
باید مورد شناسایی و تشویق جامعۀ بین
المللی قرار گیرند .با این حال ،نظارت بر
کل ّیت روند امور و مســیر سیاستگذاری
پاکستان از این بابت حائز اهمیت است که
این کشور در عقبگردهای سیاستگذاری،
سابقه دار است.
ارائۀ امداد بشردوستانه و اجتماعی نباید
تحت تأثیر مســئلهی مقابله با تروریزم
قرار گیرد ،زیرا این نظامیان پاکســتانی
هستند که سیاست ها در قبال گروههای
تروریســتی را کنترول می کنند .برنامه
هایی نظیر آمــوزش و کارآموزی نظامی
بین المللــی ( )IMETدر بخش نظامی
و برنامــۀ فولبرایت و ســایر برنامه های
تبادل اکادمیک در بخش غیرنظامی ،باید
به منظور ایجــاد و حفظ روابط با نخبگان
نظامی و غیرنظامی پاکستان ،ادامه یابند.
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