برداشت ھای از نظريات جسونت سينگ وزير دفاع سابق ھند
در شرايط که آسيای جنوبی با انواع متعدد تناقضات و سوء ظن ھای متقابل مواجه است ،از يک جانب افغانستان و پاکستان در
رويارويی بسر ميبرد و از جانب ديگر ھند و پاکستان بر ھمديگر اعتماد ندارند .در حاشيه اين جريان چين  ،ايران و روسيه به
افغانستان نگاه ميکنند تابه استفاده از وضع امکانات را بيابند کنند که به نفع شان بوده ا ياالت متحده را در منجنيق نگاه دارد .در ھمين
حال آمريکايی ھا آماده ميشوند از يک دھه جنگ در تپه ھا و دره ھای افغانستان عقب نشينی کنند
نويسنده معتقد است که با توجه به اين رقابت ھا راه نيل به صلح و ثبات در منطقه از طريق اجراء موافقت نامه ھای متعدد نه بلکه از
.طريق يک "توافق بزرگ" ممکن بوده ميتواند که منافع امنيت ملی ھمهء قدرتھا را آشتی دھد
اما آيا دستيابی به چنين توافق امکان دارد؟
در ظاھر چنين امر ممکن به نظر نميخورد .روابط پاکستان و اياالت متحده با اظھارات بی پرده از جانب ھر دو دولت به مناسبات
سمی مبدل شده .گردھمايی اخير "ھمسايه ھای" نگران افغانستان در استانبول  ،فقط بيانيهء آرام کنندهء بيش نبود تا راه را برای تدوير
.جلسه شھر بن در اواخر سال جاری ھموار کند
در چنين حالت شوريدگی ديپلماتيک در واقعيت دو گزينه موجود است
يا آنکه اجازه داده شود اختالفات به حالت خود ادامه يافته خود بخود به جوش آيند ،و ياھم آنکه حرارت تشنج و تناقضات منطقه ای
قبل از آنکه منفجر شوند کاھش يابد .به ھر صورت واضح است که ديپلماسی منجمد موجود در منطقه بايد خاتمه يابد چون اوليت
.خيلی بزرگ جھانی مورد سوال قرار دارد
.گشايش اين گره و تبديل وضع موجود به يک نظم ھمکاری بايد در دستور کار تمام کشورھای درگير قرار گيرد
در حاليکه ھند  ،پاکستان  ،افغانستان و اياالت متحده يک مستطيل روابط را در آسيای جنوبی تشکيل دھند ،ايجاب ميکند چين ،ھند و
اياالت متحده آمريکا يک مثلث را ايجاد نمايند که در برعالوه منطقه جنوب آسيا ،ايجاد تفاھم در مسائل جھانی را نيز در برنامه
خويش قرار دھد .از جانب ديگر مرکزيت ژئوپلتيک در حال ظھوراقيانوس ھند و سھم روزافزون آن در تجارت جھانی عا مل سوم
.اين پيچيد گی است
آيا ميتوان روابط افغانستان  ،پاکستان  ،ھند و اياالت متحده را به چيزی شبيه يک کوپراتيف تعاونی مبديل نمود ؟
درين جای شک نيست که روابط حاضر ميان اياالت متحده و پاکستان در پايين ترين سطح قرار دارند .شھادت تلخ درياساالر مايک
مولن رئيس سابق ستاد مشترک در کنگرهء امريکا در مورد پيمان شکنی پاکستان و حمايت آن از تروريسم بدگمانی ھر دو طرف را
تا حدی باال برد که حتی ديدار عاليرتبه ھيالری کلينتون به اسالم آباد نه تنھا کاری برای بھبود آن انجام نداد ،از آن ھم فرا تر کلينتون
بار ديگر بر ھشدار قبلی خود به پاکستان در مورد نگه داشتن "مارھا در حياط خلوت" باز ھم تاءکيد نمود.
.چون پاکستان آذين اظھارات زنگ خطر را احساس کرد ،جای تعجب نبود که به اين گونه اظھارات واکنش غضب آلود نشان داد د
ژنرال اشفق پرويز کيانی لوی درستيز ارتش پاکستان  ،اياالت متحده را از دخالت در سنگرھای تروريستی وزيرستان شمالی ھشدار
داد و گفت :قبل ازآنکه چنين شود" ،اياالت متحده بايد  10بار فکر کند" .ژنرال حميد گل پا را از آن ھم فرا تر گذاشت و به اياالت
.متحده از "خطرات ناشی از جنگ جھانی سوم است" ھشدار داد
در ميان اين آشفتگی ھا بود که برھان الدين ربانی رئيس ھياءت مذاکره صلح با طالبان ترور شد و بالفاصله پس از آن رئيس جمھور
حامد کرزی بصورت خشمگين توافق "مشارکت استراتژيک" با ھند را امضا کرد .ھر چند که او بعداء برای ماست مالی پاکستان را
" .برادر دوقلوی ما" خطاب کرد

جنگ ھای طوالنی به يکی از سه روش پايان می يابد
 تسليم بی قيد و شرط و صلح تحميلی - حل و فصل مشروط مثل کره يا ويتنام - راه حل ديپلماتيک که منافع ھمه طرفھا را آشتی ميدھد -واگر جنوب آسيا چشم به راه اعمار آينده مرفهء و صلح آميز است ،تنھا گزينه آخری راه دومدار رو به جلو خواھد بود .چون آمريکا
از افغانستان خارج ميشود و آنھم بدون پيروزی ،ضرور است با پاکستان توافقء داشته باشد که ھر دو کشور ھند و افغانستان به آن
زيسته بتوانند .ورنه گفتگو ھای لفظی بی پرده و سرد بين اياالت متحده و پاکستان و انتخاب راه ھای متفاوت ميان اين دو فقط به
تشنج می افزايد.
جا شک نيست که ھر دو کشور ھند و اياالت متحده مستقيماء  --ھرچند به گونه ھای مختلف  --در بازگشت صلح به منطقه جنوب آسيا
ذينفع ھستند.
ھمانطور که رابرت کاپالن استدالل می کند  :برقراری ثبات در افغانستان فرا تر از صرفاء جنگ ضد تروريستی عليه القاعده و
طالبان است ،اين امر مربوط به تامين امنيت و رفاه آينده تمام ]منطقه[ و تسھيل ھمزيستی مسالمت آميز ميان ھند و پاکستان از طريق
شرکت در مسيرھای انرژی است
حا النکه حل و فصل جامع منطقهءی نيازمند توجه به ابعاد وسيع تری از منافع است ،به روابط چين و ھند به طور خاص نبايد اجازه
داد تا در سمت مخاصمت )آنتاگونيسم( استراتژيک مسير يابد .ولی تالش ھای چين برای تضمين برتری دريايی در اقيانوس ھند اين
.روابط را درين مسير سوق داده است
چين ممکن است دليل بياورد که تقويه نيروی دريايی آن در اقيانوس ھند فقط برای حفاظت از خطوط مواصالتی است که برای حمل
و نقل منابع حياتی برای اقتصاد خود نياز دارد .اما ديگران مانند ھند اين دليل را چيزی بيشتراز بھانهء گمراه کنندهء ندانسته آنرا
تالش برای محاصره می بينند زيرا قدرت نظامی برای استفاده ايجاد ميشود نه برای نمايش موجوديت آن
در شرايط که تجارت دو جانبه ھند و چين رشد روزافزون دارد ،ھردو کشور بايد يک نقشه ژئوپوليتيک مورد قبول برای دو طرف
را در آسيای جنوبی و اقيانوس ھند ترسيم کنند .البته اين بدان معناء نيست که نشان دھد رقابت بين ھند و چين می تواند و يا بايد
متوقف شود .اما اگر ھر دو حکومت از فرصت اسفتاده کنند اليه ھای مشترک منافع تجاری و سياسی شان اميد را برای توافق بوجود
ميآورد .کمک ھای چين در تشويق پاکستان برای رسيدن به توافق با ھند و اياالت متحده در آينده افغانستان نه تنھا يک فرصت خوب
چين از طريق پاکستان يا  Xinxiangبرای شروع اين ھمکاری است ،بلکه به نفع امنيت چين از طريق دفع نفوذ تروريستان به ايالت
افغانستان ميباشد.
کلينتون اخيرا چشم انداز "رابطه سازنده قوی بين ھند ،آمريکا و چين" را ارائه کرد .و در واقع پذيرفت که ايجاد ھمچو رابطه دشوار
خواھد بود زيرا "مسائل مھم ھستند که ھمه در مورد آن اختالف نظر دارند" با اين حال او ھمچنين به نکات قابل توجھی از "منافع
مشترک" اشاره کرد ،استداللی که اگر ما می خواھيم به حل برخی از مھم ترين مسائل قرن بيست و يکم دست يابيم ،بايد ھند ،چين
و اياالت متحده آمريکا تالش شان را ھماھنگ کنند
چشم انداز يک توافق بزرگ برای آسيای جنوبی در مقابل ما قرار دارد .اين يک ايدهء است که زمان آن عملی شدن آن فرا رسيده
.است زيرا ديگرراھی نيست که جايگزين آن شود

