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رویکرد نوین آمریکا نسبت به پاکستان

ــــــــــسرمقاله

طرح قانون منع شکنجه

اقدامی در راستای نهادینه
سازی کرامت انسانی

محمد هدایت
در خبرها آمده اســت که دیروز در کمیته قوانین کابینه دولت
افغانستان طرح قانون منع شکنجه به تایید رسیده و به زودی
بر اساس فرمان تقنینی رییس جمهور غنی توشیح خواهد شد.
هرچند تصویب این قانون و اجرایی شدن آن در تاریخ سراسر
رنج و شکنجه افغانستان همان ضرب المثل معروف «نوشدارو
بعد از مرگ سهراب» را در ذهن تداعی می کند .ولی باز هم به
قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه اســت .وجود
چنین قانونی یک ضرورت برای نهادینه ســازی باور به حقوق
بشر و اســتحکام باور به کرامت انسانی است و جایگاه آن تا
کنون خالی بوده است.
بنابراین تایید و ســر انجام تصویب این قانون در آینده نزدیک
از سوی حکومت افغانستان دارای ابعاد مهمی است که جا دارد
از آن ها یاد کرد:
یک .چنان که گفته شد ،مطرح شدن قانون منع شکنجه پس از
سال ها در کشوری که مردم آن بدترین شکنجه ها و تعذیب ها
را به خود دیده است ،نشانه ای از یک چرخش مهم در راستای
تامین حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی است .در گذشته های
دور متاسفانه انســان دراین سرزمین همواره به انسان خوب و
انسان بد و یا به عبارتی انســان دارای کرامت و انسان بدون
کرامت تقسیم می شده است .به همین خاطر هیچگاه ضرورت
چنین قانونی مطرح نگردید .بدیهی اســت که در خالء چنین
قانونی رژیم های گذشــته با مخالفان خود از هیچ نوع شکنجه
دریغ نمی کردنــد .عناوین انواع شــکنجه در حکومت های
استبدادی گذشته هرکدام بخشــی از ستم های تاریخی را به
یاد می آورد که حتی تا دهه های اخیر اســتمرار داشته است و
کرامت انسان ها به راحتی زیر پا می شده است.
تنها در ســال  1368در زمــان حکومت داکتــر نجیب اهلل،
کنوانسیون منع شــکنجه در جریده رسمی شماره  710منتشر
شــد و این اقدام به معنای قانون پنداشتن آن کنوانسیون بود.
اما صرف انتشار کنوانســیون در جریده رسمی هرگز وضعیت
را تغییر نداد و شــکنجه به عنوان یک ابزار وحشــیانه علیه
مظنونان و متهمان ادامه یافت .اکنون طرح قانون منع شکنجه
از ســوی حکومت افغانستان ،مایه امیدواری و یک گام نیک به
شمار می رود.
دو .تدوین و طرح قانون منع شــکنجه و تالش برای توشیح آن
از طریق فرمان تقنینی رییس جمهوراز یکســو اراده و تعهد
حکومت را در زمینه تامین حقوق بشر نشان می دهد .از سوی
دیگر نشانه ای از فشارها بر حکومت افغانستان از سوی جامعه
جهانی است .در سال های اخیر گزارش های زیادی از شکنجه
مظنونان و متهمان در زندان ها و توقیفخانه ها و مراکز ســلب
آزادی در افغانســتان به نشر رسید که نشــان می داد ،هنوز
شــکنجه به عنوان یک ابزار حداقل برای اعتراف گیری مورد
اســتفاده قرار می گیرد .این گزارش هــا باعث نگرانی جامعه
جهانی و ســازمان های حقوق بشــری گردید که در پاسخ به
این نگرانی ها دولت افغانســتان اکنون می خواهد قانون منع
شکنجه را نهایی کند.
ســه .هرچند تایید و تصویب قانون منع شکنجه یک گام مهم
در راســتای تامین حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی مظنونان،
متهمان و محکومان به شــمار مــی رود ولی از آن جا که طرح
قانون منع شــکنجه به تفصیل به موضوع جزاهای تعیین شده
برای هر نوع شــکنجه نپرداخته اســت و هم چنین تا کنون
ســاختارهای اصلی در نظام عدلی و قضایی کشور به درستی
اصالح نگردیده است ،شــکنجه در برخی موارد تداوم خواهد
یافت .تا زمانی که زیرســاخت های اصلی تطبیق قانون مورد
بازنگری بنیادی قرار نگیرد و تا زمانی که منســوبان نهادهای
عدلی و قضایی با فرهنگ حقوق بشــری آشنایی پیدا نکنند،
قانون منع شــکنجه جایگاه اصلی خود را پیدا نخواهد کرد .به
عبارت دیگر تطبیق یــک قانون به خصوص قوانینی که مربوط
به تامین حقوق بشری است ،مستلزم فراهم سازی پیش شرط
های تطبیق قانون و باور به اهداف اصلی آن است.

با ســایر کشــورها روابط دیپلماتیک
برقرار کنید؛ بویژه چین و کشــورهای
خلیج فارس کــه همانند آمریکا نگران
مــدارای پاکســتان با ســازمان های
تروریستی است.
آمریکا باید تالش های خود را ،از جمله
در در مجامــع چند جانبــه ،به منظور
تحریم گروه هــا و افراد تروریســت
پاکســتانی ،رهبری کنــد .به صورت
مشخص ،واشــنگتن باید ســعی کند
بــا چین که نگرانی همســانی در مورد
حضور گروه های تروریســتی در منطقه
و تهدید آنهــا در برابر دهلیز اقتصادی
چین – پاکستان( )CPECدارد ،روابط
نزدیک تری برقــرار کند .هرچند چین
از اجرای تمهیداتــی که باعث آزردگی
رهبران پاکســتان شــود و یا به لحاظ
تاریخی ،روابط تنگاتنگ دو کشــور را
منحرف کند ،اجنتــاب خواهد کرد .اما
ممکن اســت بجینگ بخواهد در پشت
صحنه برای اعمال فشار بر پاکستان به
خاطر سرکوب تروریست ها در خاکش،
همکاری کند .کشورهای حاشیه خلیج
فارس نیز باید تشــویق شــوند تا بر
پاکستان فشــار وارد کنند که سیاست
خود را در قبال تروریستان ،تغییر دهد.
آمریکا همچنان می تواند با همکارانش
در راستای انزوای بین المللی پاکستان
بعنــوان پیامد تصمیمــات و اقدامات
این کشــور ،کار کند .هــم تاریخ و هم
رویدادهای اخیر نشــان مــی دهد که
حکومت پاکســتان عمیقا از لطمه وارد
شــده بر وجهۀ بین المللی این کشور
آگاه و نگران اســت .تهدید به لکه دار
کردن نرم یا سخت این وجهه ،توجهات
در اســام آباد و راولپنــدی را به خود
جلب خواهد کرد.
شــرطهای مربوط به مبارزه با تروریزم
در کمک و بازپرداخت مصارف نظامی به
پاکستان را اجرا کنید.
اگرچه شــرطهای مربوط بــه مجادله
با تروریزم طی هفت ســال گذشــته
بر مســاعدت های نظامی وضع شــده،
لیکــن ادارۀ اوباما برای چندین ســال
از اختیــارات خود در حیطــۀ امنیت
ملی برای کنار گذاشــتن این شرطهای
تقنینی ،کار گرفته اســت .با این حال،
کانگرس احکامی را طی دو سال گذشته
در قانون تجویز دفاع ملی تسجیل کرده
که قــرار دادن بخشــی از بازپرداخت
مخــارج نظامی به پاکســتان در حیطۀ
اختیارات مذکور را ممنوع می کند .در
نتیجه ،ادارۀ اوباما برای نخســتین بار
در تابستان سال گذشــته از ارائه 300
میلیون دالر به عنوان بازپرداخت هزینه
های نظامی به پاکستان به دلیل کوتاهی
این کشور در سرکوب شــبکۀ حقانی،
خودداری کرد .بر عــاوه ،کانگرس از
تمویــل حکومت آمریکا بــرای انتقال
طیاره های بیشــتر  16-Fبه پاکستان
بنابر همین علت ،ممانعت کرده است.
دیگر کنار گذاشتن شــرطهای مربوط
به مقابله نظامی بــا تروریزم در کمک
های آمریکا به پاکســتان ،معنی ندارد.
آمریکا می توانــد و باید از اهرم کمک
های نظامی بــه عنوان یک مشــوق،
برای اعمال سیاســت های سختگیرانه
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تری علیه تروریســت هایی که در قلمرو
پاکســتان فعالیت می کنند ،بهره ببرد.
شاید پاکستان هفت ســال قبل سزاوار
دریافــت بی قیــد و شــرط کمک های
آمریکا بوده باشــد ،اما ادامه این کار با
در نظرداشــت اینکه پاکستان علیه گروه
های تروریســتیی که مســتقیما اهداف
منطقه ای آمریکا را زیان می رســانند و
ســربازان آمریکایی را در افغانستان به
قتل می رســانند ،ابلهانه است .هر چند
نهادهــای حکومتی آمریکا هفت ســال
پیــش در مورد ماهیــت و دامنه حمایت
پاکســتان از طالبان افغان و سایر گروه
های تروریســتی و افراطی دچار اختالف
بودند ،اما امــروزه هیچ کس در حکومت
آمریکا شک و تردیدی ندارد که پاکستان
چنین کاری( حمایت از تروریزم) می کند.
گزینۀ اتخاذ اقدام یکجانبه (به شــمول
استفاده از طیاره های بی سرنشین) برای
هدف گیری طالبان در پاکستان را ،حفظ
کنید پناهگاه هــای امن طالبان افغان در
کویته و دیگر نقاط پاکســتان دیگر نباید
امن باشــند .این امر مستلزم راه اندازی
کارزاری به مقیــاس کارزار علیه القاعده

به افغانســتان ،رد مرز و اخراج کند .بر
عالوه ،پاکســتان باید کلیــۀ تذکرهها،
پاســپورتها و اجــازه نامههای خاص
طالبان را به منظــور جلوگیری از عبور
سهل آنها از پوســتههای نظامی ،باطل
کند .سرانجام ،اســام آباد باید دارایی
های منقــول و غیرمنقول تمامی طالبان
پاکستانی
تروریســتی
افغان و گروههای
ِ
ِ
حامی آنها را ،مصادره نماید.
اگر پاکســتان پیشــرفتی در رابطه با
اقدامات فوق حاصــل نکرد ،آمریکا باید
فهرستی از مقامات نظامی و استخباراتی
کنونی و قبلی پاکســتان را تدوین بکند
و آنها را به دلیل تسهیل ارتکاب اعمال
تروریستی به شــمول حمایت از طالبان
افغان و شبکه حقانی ،از سفر به آمریکا
منع کند.
مذاکرات پیرامــون مصالحه با طالبان را
در مسیری جدا از تصمیم گیری در مورد
سطح حضور نظامی آمریکا و ناتو تعقیب
کنید و عواقبی را بر پاکستان در صورت
ایجاد مزاحمت برای این تالش های صلح
وضع کنید
واشــنگتن باید در را برای تالش ها در

مبنی بر حمایت از گروه های تروریستی
مشخص ،دســت برنداشــته است .ما
محدودیت های روش اتــکای عمده بر
مشــ ّوقها به منظــور افزایش همکاری
پاکستان را مشــاهده کرده ایم .از این
پــس ،آمریکا بایــد چهارچوبی را برای
برقراری رابطۀ پراگماتیک با پاکســتان
طرح کند ،که دربرگیرنــدۀ مواردی از
قبیل برقــراری روابط تجــاری عادی،
شناسایی و مکافات زمینه های همکاری
و مجازات سیاســت هایی کــه منافع
آمریکا را خدشه دار می سازد ،باشد.
تعهد راسخ آمریکا نســبت به ادامهی
کمک به افغانهــا در جهت ایجاد یک
دولت و جامعه باثبات و صلح آمیز ،برای
وادار کردن پاکســتان به ارزیابی مجدد
حمایتش از طالبان و دیگر همپیمانانش،
طی سال های متمادی ،حیاتی می باشد.
تزلزل در تعهد ادارات پیشــین آمریکا
در قبــال افغانســتان ،توأم بــا تعیین
جدول زمانی خروج نیروهــا ،عمدتا بر
اساس مالحظات سیاسی داخلی آمریکا،
بدون شــک موجب شــده تا پاکستان
احســاس کند که با پشتیبانی از طالبان

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 که در ســال  1961میالدی توســط
استراتیژیســت هرمان کان بنیان گذاری شده ،تف ّکر متداول
را به چالش می کشــد و به مدیریت گذارهای استراتیژیک به
آینده از طریق انجام مطالعات چندرشتهای در زمینههای دفاع،
روابط بین الملل ،اقتصاد ،مراقبت صحی ،تکنالوژی ،فرهنگ و
حقوق یاری می رساند.
مؤسسۀ هودسون سعی دارد تا سیاستگذاران عامه و رهبران
جهانی 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.
از سال  2009الی سال  2012نیست ،ولی
این کارزار باید از تنها مورد حمله به رهبر
طالبان مال اختر محمد منصور در ســال
 ،2016فراتر رود.
تسلسل و خط زمانی اقدامات مشخصی را
که پاکستان باید در برابر تروریست های
مســئول حمالت در خارج از این کشور
اتخاذ کند ،تعیین کنیــد و این اقدامات
را به مســاعدت نظامی آمریکا در آینده
ارتباط دهید
دســتگیری و حبس رهبران شــناخته
شدهی تروریســتان ،باید به عنوان یک
محک مهم برای پاکســتان باشــد .در
آپریل  ،2015پاکســتان ذاکــر رحمان
لَخوی ،سردســتۀ حمالت بمبئی در سال
 2008را ،از بنــد رها کــرد؛ تصمیمی که
باید تقاضای لغو آن مطرح شــود .بستن
اردوگاههای آموزشی تروریستان و قطع
تمویل فعالیت های ترویستی ،باید گامی
دیگری باشــد که پاکستان بردارد.عالوه
بر اینها ،آمریکا باید از پاکســتان مطالبه
کند تا جلوی نفــوذ پیکارجویان در آن
ســوی خط کنترول ( )LoCکه کشمیر را
به دو قسمت پاکســتانی و هندی تقسیم
می کند ،بگیرد .نفوذ ســتیزه جویان در
اراضی تحت کنترول هند زمانی که رئیس
جمهور پرویز مشــرف خصوصا از ســال
 2004الی سال  ،2007سر کار بود ،به طرز
چشــمگیری کاهش یافته بود و این امر
توانایی پاکســتان در بازداری تروریست
ها را در صورتی که چنین اراده ای داشته
باشد ،نشان می دهد.
فهرستی از اقدامات درجه بندی شده را
به پاکستان برای پایان دادن به حمایتش
از طالبان افغان و شبکۀ حقانی ارائه کنید
و تصریــح کنید کــه کوتاهی در حصول
پیشــرفت قابل مالحظه در رابطه با این
اقدامات ،می تواند به معرفی پاکستان به
عنوان یک دولــت حامی تروریزم منتهی
شود
آمریکا باید به صراحــت بیان کند که از
پاکستان توقع دارد تا اقداماتی به منظور
پایان دادن بــه حمایت از طالبان؛ همانند
ممانعت از زندگــی و گردهمایی رهبران
طالبان در پاکســتان و صدور تسلیحات،
مواد منفجــره و مهمات بــه طالبان در
افغانســتان ،روی دســت گیرد .آمریکا
همچنین بایــد از پاکســتان بخواهد تا
تمامی رهبــران طالبان افغان را مطابق با
سیاست اعالم شــدۀ این کشور مبنی بر
برگشت همۀ پناهندگان و مهاجرین افغان
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جهت ازســرگیری مذاکــرات طالبان با
حکومت افغانستان باز نگهدارد ،اما نباید
اســتراتژی خود را حول این سناریو که
احتمالش اندک اســت ،طرح ریزی کند.
این امکان که طالبان سعی خواهند کرد
تا جامعۀ بین المللــی را در مورد تمایل
شان به مذاکره به منظور تأثیرگذاری بر
تصمیم گیری ادارۀ ترامپ راجع به سطح
حضور نظامی در افغانســتان ،قانع کند،
وجود دارد .اگرچه حکومت نخست وزیر
نواز شریف به آوردن رهبران طالبان به
پای میز مذاکره کمک کرده است ،لیکن
خدمات استخباراتی پاکستان زمانی که
بیم داشــتند که نمی توانند به مذاکره
کنندگان طالبــان افغان برای نمایندگی
از منافع پاکســتان اعتماد کنند ،نقش
مخ ّربی را در این تــاش های صلح ایفا
کرده اند .اگر پاکســتان مانع مســاعی
واقع نگرانه در راســتای آغاز مذاکرات
صلح شود ،این کشور باید با عواقب این
کارش روبرو شود.
تالش کنید تا از قطــع کامل روابط بین
آمریکا و پاکستان پرهیز کنید
آمریکا نمیتواند تا هنگامی که اســام
تروریســتی فعال در
آباد گروه هــای
ِ
افغانســتان و هند را تح ّمــل میکند،
به اهــداف خود در عرصــهی مبارزه با
تروریزم دستیابد .با این وجود ،این هم
به نفع آمریکا نیســت بدون اینکه تالش
های تازهی برای تغییر رفتار پاکســتان
بکند ،آن را دشمن خود بسازد.
معرفی پاکســتان به عنوان یک «دولت
حامی تروریــزم» در اوایــل کار ادارۀ
ترامــپ ،همانگونــه کــه برخیها در
کانگرس پیشنهاد کرده اند ،مانع از ارائه
هر نوع کمک آمریکا به پاکستان خواهد
شــد و به گسســت ترمیم ناپذیری در
رابطۀ دو کشور خواهد انجامید .درست
است که پاکستان اغلب مثل یک متحد
رفتار نمی کند ،اما این کشــور همکاری
گزینشی با آمریکا دارد .با این حال ،اگر
رفتار کلی پاکستان تغییر نکند ،آمریکا
بایــد آمادۀ بازبینی این موضوع باشــد
که آیا پاکســتان با مــاک های معرفی
به عنوان یک «دولــت حامی تروریزم»
بر طبق تسلســل تمهیداتی که در باال
پیشنهاد شد ،همخوانی دارد یا خیر.
جمع بندی
بعد از  15ســال از تحکیم رابطه و ارائه
کمک های قابــل مالحظــه آمریکا به
پاکستان ،این کشــور از سیاست خود

و همپیمانان خــود میتواند برندۀ نبرد
افغانستان باشد.
همچنین بــا درنظرداشــت تنشهای
فزاینده در روابط هند  -پاکستان ،ادارۀ
ترامپ باید ســریعا رویکرد نوینی را در
سیاســتگذاری خود در قبال پاکستان،
در پیش گیــرد .هم مقامــات هندی و
هــم مقامات پاکســتانی بــه ل ّفاظیها
علیه همدیگــر در جریــان هفتههای
شدت بخشــیده اند و هیچیک از
اخیر ّ
دو طرف عالقــهای را از خود به احیای
گفتگوها نشــان نمی دهــد .راه اندازی
یک حملۀ تروریستی شــدید دیگر در
هند به واسطۀ ستیزه جویان مستقر در
پاکستان میتواند به این مخاصمه طوری
دامــن بزند که ماجرا به طــور بالقوه به
جنگ هسته ای هم کشیده شود.
پس از ســالها خویشــتنداری نسبت
به تحریکات تروریســتی پاکســتان،
حکومت نخست وزیر نارندرا مودی خط
ســرخ جدیدی را تعیین کرده است که
این کشــور دیگر ناظر این گونه حمالت
نخواهد بود .عامهی مردم هند از حمالت
این کشور بر ضد پایگاههای تروریستی
در آن ســوی خط کنترول در قلمروی
پاکستان ،در تاریخ  29 - 28سپتامبر به
عنوان تخلیۀ هیجانی اســتقبال کردند،
زیرا ســرخوردگی هند از پاکســتان به
نقطه اوجش رسیده بود.
ادارۀ جدید آمریــکا باید آمادۀ احتمال
اوج گیری تنشهای هند  -پاکســتان
باشــد و از قبل نحوۀ مداخله در بی اثر
کردن بحران نظامــی بالقوه در بین این
رقبای هســتهیی را طــرح ریزی کند.
بهتر خواهــد بود کــه اداره ترامپ به
بررســی نقش آمریــکا در خنثی کردن
بحران های گذشته بین هند و پاکستان
همانند مناقشهی مرزی کارگیل در سال
 1999و بنبست نظامی این دو کشور در
ســالهای  2001و  ،2002بپردازد .در هر
دو مورد یادشده ،آمریکا موضع محکمی
علیــه حمایت پاکســتان از گروه های
پیکارجوی مخالف هند گرفت و در برابر
ِ
درخواستهای پاکستان مبنی بر اینکه
آمریکا در رابطه با موضوع کشمیر نقش
میانجیگری داشته باشد ،مقاومت کرد.
به ایــن ترتیب ،آمریکا پیام آشــکاری
فرســتاد که این کشور ،اســام آباد را
مســئول اوج گیری تنشهای منطقهای
قلمداد می کند.
بــا کاهش کمکهای نظامــی آمریکا به

پاکستان ،رهبران پاکستانی سعی خواهند
کرد تا روابط با متحدان سنتی مانند چین
و عربســتان ســعودی را تحکیم کنند و
نیز در جســتجوی برقراری مشارکتهای
جدید مثال با روسیه باشند .خوشبختانه،
این کشورها با اهداف آمریکا در راستای
مهار تروریــزم در منطقه و پیشگیری از
خصومتهــای هند  -پاکســتان موافق
هستند و امکان دارد با آمریکا مخصوصا
در شــرایط بحرانی ،همکاری کنند .به هر
صورت ،واشنگتن در سیاستگذاری خود
در قبال پاکســتان ،نبایــد از این هراس
داشته باشد که دیگر کشورها جای نقش
آمریکا در پاکستان را خواهند گرفت.
آمریکا برای مدت مدیدی به پاکستان در
رابطه با حمایــت از تعدادی از گروههای
تروریستی مستقر در خاک این کشور ،به
ِ
شمول تروریستهایی که پاکستان از آنها
برای حمله به هند استفاده می کند ،مج ّوز
داده اســت .آمریکا فرصت ارزشمندی را
در پی حادثۀ  11ســپتمبر و بحران نظامی
هند و پاکستان در سالهای 2002 - 2001
برای دگرگون کردن محاســبات بنیادین
نظامیــان پاکســتان در مــورد کاربرد
تروریزم در دســتیابی به اهداف سیاست
خارجی ،هدر داد .پاکســتان بارها تأکید
کرده است که در تامین مطالبات آمریکا
در خصــوص مبارزه با تروریــزم ،ناتوان
اســت ،مگر اینکه بتواند کاری را در این
رابطه در بلند مــدت انجام دهد .مقامات
پاکســتانی به طور خصوصی اســتدالل
کرده اند که گروههای تروریســتی محلی
مثل جیش محمد یا لشــکر طیبه اکنون
آن قدر قدرتمند و گســترده شــده اند
که تشــکیالت نظامی این کشور قادر به
چالش کشیدن آنها نیست .آمریکا نباید
دیگر بهانههای پاکســتان برای به تاخیر
انداختن ســرکوب جامع و شــدید این
گروههای تروریســتی را قبول کند و باید
به جای آن پاکســتان را مسئول فعالیت
تمامی گروههای تروریستی در خاک این
کشور بداند.
آمریکا نبایــد دیگر اصول خود در زمینۀ
مقابله با تروریــزم در منطقه را ،به خاطر
تعقیب یک سیاســت «بــی طرفانه» در
آســیای جنوبی ،قربانــی کند .در عوض
باید هزینههایی را بر پاکســتان به دلیل
سیاستهای این کشــور که ُممِدِ تداوم
تروریزم در منطقه هستند ،تحمیل کند.
به صورت مشــخص ،مقامات آمریکایی
بایــد از ادامۀ تالش در متــوازن کردن
سیاســتهای آمریکا در قبــال هند و
پاکستان دســت بردارند و باید به جای
آن ،منافع متقابل مشــترک با هر یک از
این دو کشــور را تعقیب کنند .در عین
زمان ،آمریکا بایــد در توان خود در رفع
اختالفات میان هند و پاکستان ،متواضع
باشد.
اقناع پاکســتان به دســت کشیدن از
تروریســتهای نیابتی می تواند مستلزم
ایجاد یک تغییر اساســی در محاسبات
اسالم آباد در مورد امنیت منطقهای باشد.
این در واقع انجام کار عظیمی اســت که
امکان دارد در آخر ناکام شــود .اما با در
نظر داشت تبعات آن برای مبارزۀ جهانی
با تروریزم و منازعه منطقهای ،این هدفی
است که به خوبی ارزشش را دارد تا ادارۀ
جدید آن را تعقیب کند.

ابراز امتنان

اشتراک کنندگان و مشاوران گروه کاری
لیزا کورتیس ،پژوهشــگر ارشــد ،مرکز
مطالعات آســیا ،بنیاد هریتج؛ کریستین
فِیر  ،اســتادیار ،برنامۀ مطالعات امنیتی،
دانشگاه جورج تاون؛ دگروال (بازنشسته)
جان ژیل  ،استاد ،دانشــگاه دفاع ملی؛
آنیش گائ ِل  ،پژوهشگر ارشد امور آسیای
جنوبی ،اندیشــکدۀ امریــکای نوین ؛
حسین حقانی ،مدیر امور آسیای جنوبی
و مرکزی ،مؤسسۀ هودسون؛ پالی نایاک
 ،مشاور مســتقل؛ اَپَرنا پاندِ ه  ،پژوهشگر،
مؤسســۀ هودســون؛ بروس ریــدِ ل ،
پژوهشگر ارشد و مدیر پروژه استخبارات
در مؤسسۀ بروکینگز ؛ دیوید ا ِس .سِ دنی ،
پژوهشگر ارشد (غیرمقیم) ،برنامۀ امنیت
بین الملل ،مرکز مطالعات استراتیژیک و
بین المللی ؛ و داکتــر ماروین واینبوم ،
پژوهشگر مقیم ،مؤسسۀ شرق میانه .
فهرست امضاکنندگان
لیزا کورتیس ،پژوهشــگر ارشــد ،مرکز
مطالعات آســیا ،بنیاد هریتج؛ کریستین
فیر ،اســتادیار ،برنامۀ مطالعات امنیتی،
دانشــگاه جورج تاون؛ حســین حقانی،
مدیر امور آســیای جنوبــی و مرکزی،
مؤسسۀ هودســون؛ پالی نایاک ،مشاور
مســتقل؛ اپرنا پانده ،پژوهشگر ،مؤسسۀ
هودسون؛ و بروس ریدل ،پژوهشگر ارشد
و مدیر پروژه اســتخبارات در مؤسســۀ
بروکینگز.
(یادداشت :اشــخاص این گزارش را در
مقام شــخصی خود امضا کرده اند .ارائۀ
فهرست وابستگی سازمانی امضاکنندگان
صرف ًا به خاطر مقاصد شناسایی آنها است
و نمایانگر تأییــد یافته های این گزارش
توسط سازمان های مذکور نمی باشد).
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