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 جزئیات دیدار پوتین و مرکل 
از زبان سخنگوی کرملین

رئیس جمهوری روسیه و صدراعظم آلمان بر لزوم 
پایبندی به توافقات در چارچوب برجام و عدم سیاسی 
کردن طرح خط لوله گاز »جریان ش��مالی-۲« تاکید 
کرده و نس��بت به توقف اجرای توافقات مینسک برای 

حل مناقشه در اوکراین ابراز نگرانی نمودند.
روزنام��ه گازیتا.رو نوش��ت: دمیتری پس��کوف در 
پایان مذاکرات والدیمیر پوتین و آنگال مرکل در جمع 
خبرنگاران اعالم کرد که مذاکرات رهبران دو کش��ور 
که س��ه س��اعت و نیم به طول انجامید، بسیار دقیق و 
در مجموع پیرامون طیف وسیعی از مسائل بین المللی 
بود که مورد توجه دو طرف قرار دارد. وی توضیح داد 
در این نشس��ت توافق خاصی صورت نگرفته اس��ت و 
گفت وگوهای دوجانبه صرفا به منظور هماهنگ سازی 
مواض��ع دو کش��ور درب��اره برخ��ی موضوع��ات مهم 
بین المللی انجام گرفته که بسیار مفید و سازنده بود.

پس��کوف یادآور ش��د، پوتین و م��رکل در جریان 
مذاکرات خود روند اوضاع کنونی پیرامون برنامه جامع 
اقدام مش��ترک در زمینه برنامه هسته ای ایران را مورد 
بررسی قرار دادند. به گفته وی، مواضع روسیه و آلمان 
در رابطه با این مسئله کامال مشخص است.  فارس

 تاکید بر نقش روسیه، ترکیه و ایران
در مبارزه با داعش 
رئی��س دومای روس��یه و رئیس پارلم��ان ترکیه، 
همکاری های سه جانبه مسکو، آنکارا و تهران در مبارزه 
با تروریسم و کمک به دولت سوریه برای نابودی داعش 

در این کشور را موفقیت آمیز ارزیابی کردند.
ویچس��الو والودی��ن و بن علی یلدری��م رئیس در 
جری��ان دیدار خ��ود در آنکارا ب��ر موفقیت آمیز بودن 
همکاری ه��ای روس��یه، ترکی��ه و ای��ران در مبارزه با 

تروریسم در سوریه تاکید کردند.
رئیس دومای روسیه در این دیدار گفت: سه کشور 
ضامن صلح در سوریه )روسیه، ایران و ترکیه( تالش های 
در زمینه مبارزه با تروریس��م را با یکدیگر متحد کرده 
و به دولت س��وریه برای از بین بردن گروه تروریس��تی 
داعش در این کش��ور کمک کردند و در نهایت امروز ما 
شاهد هستیم که صلح آرامش به سرزمین سال ها رنج 

برده سوریه، بازگشته است.
رئی��س پارلمان ترکی��ه نیز در این ب��اره با همتای 
روس��ی خود موافقت کرده و یادآور ش��د که در شرایط 
دش��وار کنونی تقویت همبس��تگی طرفین کار چندان 

ساده ای نیست.  باشگاه خبرنگاران

اروپا مخالف راهبرد ترامپ است
یک روزنامه ژاپنی نوش��ت اروپ��ا قاطعانه مخالف 
راهبرد دونالد ترام��پ رئیس جمهوری آمریکا در برابر 

ایران است.
تارنم��ای ژاپن تودی در مطلب��ی تحلیلی تصریح 
کرد: ترامپ می کوش��د با تحریم ایران و بی اعتنایی به 
برجام، موضوع��ی را حل کند که پیش��تر قدرت های 
بزرگ س��ند حل آن را امضا کرده و در س��ال ۲015 

برای این مساله به توافق رسیده اند.
رسانه ژاپنی خاطرنش��ان می کند نگرانی اروپا این 
اس��ت که ترامپ به دنبال اقداماتی علیه ایران است که 
می تواند باعث بی ثباتی منطقه شود. از دیدگاه کشورهای 
اروپای��ی، زیر پا گذاش��تن برجام و تحری��م ایران باعث 
می شود تا امنیت این قاره نیز به خطر بیفتد در صورتی 
که در س��ال ۲015 میالدی با حل مساله، این موضوع 
خاتمه یافته بود. اروپایی ها اکنون این س��وال را مطرح 
می کنن��د که بعد از اعمال تحریم ها، آمریکا چه اقدامی 
ص��ورت خواهد داد و از دی��دگاه آنها لحن دولت آمریکا 

می تواند باعث بی ثباتی های بیشتر نیز شود.  ایرنا

 رعایت حقوق در استفاده از منابع آبی
 در تعیین سهم خزر

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: تعیین سهم 
کش��ورهای حاشیه دریای خزر در مدیریت استفاده از 

منابع آبی کمک شایانی می کند.
اس��داهلل عباس��ی، در خصوص کنوانس��یون رژیم 
حقوقی دریای خزر گفت: در کنوانسیون رژیم حقوقی 
دریای خزر هیچ بحثی پیرامون تعیین س��هم کشورها 
از دریا نش��ده اس��ت، البته رئیس جمه��ور در جریان 
مذاکرات با سران سایر کشورهای حاشیه دریای خزر 

پیشنهاداتی در این زمینه داده است.
نماینده مردم رودس��ر و املش در مجلس شورای 
اس��المی، تصریح کرد: در حال حاضر همه کشورهای 
همس��ایه س��احلی بای��د ب��ه دور از تن��ش ب��ه مفاد 
کنوانس��یون پایبند باش��ند و به لحاظ زیست محیطی 
و ب��ا توجه به منابع آبی و نف��ت و گاز حقوق یکدیگر 
را رعای��ت کنند. وی افزود: تا به حال تنش و اختالفی 
بین کشورهای حاشیه خزر در رابطه با استفاده از این 
منابع وجود نداش��ته است اما، تعیین سهم در رعایت 
حقوق کش��ورها و اس��تفاده از این منابع به مدیریت 

بهینه و بهبود شرایط کمک می کند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی، یادآور 
شد: مباحثی هم که پیرامون سهم کشورهای حاشیه 
خزر مطرح ش��ده از مباحث حاشیه ای است لذا نباید 

به آنها اتکاء کرد.  خانه ملت  

اخبار

پیشنهاد مذاکره آمریکا تحت عناوین مختلف توطئه  است
عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای اس��المی معتقد است که متولی 
ایجاد اقتدار الزم برای مذاکره با آمریکا قوای سه گانه هستند که الزمه ایجاد این 

اقتدار وحدت این سه قوه است.
عل��ی کرد با اش��اره به بیانات اخی��ر مقام معظم رهبری درب��اره ممنوعیت 

مذاکره با آمریکا، گفت: پیش��نهاد مذاک��ره آمریکا تحت عناوین و ادبیات مختلف 
توطئه ای دیگر است. ما یکبار گزیده شده ایم و نمی خواهیم دوباره این موضوع تکرار 

ش��ود. وی تاکید ک��رد: در صورتی مذاکره می کنیم که اذن رهبری، نظر قوای  س��ه گانه 
و مصوبات قانونی مجلس ش��ورای اس��المی مورد توجه قرار گیرد. چارچوب های مذاکره 
هم باید مش��خص ش��ود یعنی توجه به اقتدار بین المللی و ملی ما، حقوق ملی، محلی و 
بین المللی و دفاع از مظلومان فلس��طین. وی گفت: موضوع مذاکره با آمریکا باید تحت 

امر مقام معظم رهبری باشد.  ایسنا

میز مذاکره 
روابط ویژه عراق با ایران باید مدنظر باشد

رهب��ر جری��ان حکم��ت ملی ع��راق به ب��رت مک گ��ورک نماین��ده ویژه 
رئیس جمهوری آمریکا در گروه موس��وم به ائتالف بین المللی ضد داعش گوشزد 
کرد روابط عراق با همسایگان به ویژه جمهوری اسالمی ایران باید مدنظر دیگر 

کشورها قرار گیرد.
سیدعمار حکیم با بیان مخالفت مجدد خود در خصوص تحریم های اقتصادی 

تصریح کرد: عراق با همس��ایگان خود به ویژه جمهوری اسالمی ایران روابط ویژه ای 
دارد و ای��ن امر باید از س��وی دیگر کش��ورها مدنظر ق��رار گیرد. وی مج��دداً خواهان 
گفت وگوهای س��ازنده برای پایان بخشیدن به درگیری هایی شد که منطقه با آن دست 
به گریبان است تا از این طریق ملت های منطقه بتوانند در صلح زندگی کرده و به سوی 
پیش��رفت و رشد اقتصادی گام بردارند. گفتنی است؛محافل سیاسی و رسانه ای حمایت 

خود را از ایران اعالم کرده اند.  ایرنا

دیدگاه
تشکیل گروه اقدام ایران بیانگر عمق نفرت آمریکا از ایران

س��فیر پیش��ین ای��ران در ایتالیا گف��ت: آمریکا در راس��تای سیاس��ت های 
مداخله جویانه خود و در س��الگرد کودت��ای ۲۸ مرداد، بجای اینکه از ملت ایران 
عذرخواهی کنند، در اقدامی خصمانه گروه اقدام ایران را تش��کیل می دهد؛ این 

اقدام بیانگر عمق کینه و نفرت آن ها از ملت و انقالب اسالمی است.
ابوالفضل ظهره وند گفت: آمریکا در راستای سیاست های مداخله جویانه خود 

و در سالگرد کودتای ۲۸ مرداد بجای اینکه از ملت ایران عذرخواهی کنند، در اقدامی 
خصمانه »گروه اقدام ایران« را تشکیل می دهد؛ این اقدام بیانگر عمق کینه و نفرت آن ها 

از ملت و انقالب اسالمی است.
 وی در ادامه تصریح کرد: زمان وقوع ۲۸ مرداد انقالب اس��المی روی کار نبود که 

خصومت و دخالت آمریکا در امور ایران را به خاطر نظام اسالمی در نظر بگیریم.
از این رو آنها تحت منافعشان با دیگر کشورها برخورد می کنند.  میزان 

معادله 

س��فیر و نماینده دائم کش��ورمان نزد  سازمان های بین المللی مستقر در وین درحـــاشیه
در دیدار با دبیرکل اوپک گفت: اوپک باید با حفظ استقالل 

و ماهیت غیرسیاسی خود، از حقوق اعضایش دفاع کند.
کاظ��م غریب آب��ادی در این دی��دار اظهار داش��ت که 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران اصلی 
اوپک، همواره در مقام یکی از اعضای اصلی س��ازمان نقش 
مه��م و س��ازنده ای را در راهب��ری اوپک ایف��اء و در اتخاذ 
تصمیمات مهم در این سازمان، بسیار تاثیرگذار بوده است.
بارکین��دو همچنین افزود ما روابط بس��یار تنگاتنگی با 
جمهوری اس��المی ایران و وزیر نفت داریم و در روند ایفای 
وظایف سازمان، رایزنی با کشورهای عضو، از جمله ایران، از 

برنامه های اصلی ماست.
دبیرکل اوپک همچنین افزود حفظ اس��تقالل اوپک از 
اهمی��ت خاصی برخوردار بوده و این س��ازمان باید همواره 

یک سازمان مستقل، فنی و غیرسیاسی باشد.
سفیر و نماینده دائم کشورمان نیز در این دیدار متقابال 
بر اهمیت اوپک و نقش ایران در این سازمان تاکید و اظهار 
داشت جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران 

اصلی س��ازمان، همواره نقش مه��م و اثرگذاری را در جهت 
همگرائی میان اعضاء برای رس��یدن ب��ه اهداف اصولی این 

سازمان ایفاء نموده است.
غریب آبادی اف��زود: در وضعیت پرتالطم فعلی در روابط 
بین الملل و بازار انرژی، مهم اس��ت که این س��ازمان با حفظ 
میراث و س��رمایه گرانقدر خود که همانا استقالل و حرفه ای 
گری است، تالش نماید تا همچنان سازمانی غیرسیاسی بماند 
و اجازه ندهد برخی معدود کش��ورهای عضو با سوء استفاده از 

اوپک، به دنبال تحقق اغراض و مالحظات سیاسی باشند.
وی همچنی��ن تاکید ک��رد تصمیمات نشس��ت وزرای 
اوپک باید به دقت توس��ط کش��ورهای عضو اجراء ش��ده و 
این س��ازمان با پرهیز از پذیرش تفاس��یری که مغایر با این 
تصمیمات اس��ت، بر حس��ن اجرای این تصمیمات توس��ط 
اعضا نظارت دقیق و کامل داشته باشد تا انحرافی در مسیر 

کلی سازمان ایجاد نشود. 
وی اف��زود: هیچ کش��وری نمی تواند س��همیه تولید و 
صادرات دیگر کشورهای عضو را بگیرد و اصوال مجوزی هم 
از سوی اجالس وزرا صادر نشده و شرایط فنی سایر کشورها 

نیز حاکی از چنین توانمندی نیست.  صداوسیما 

نماینده دائم ایران در سازمان  ملل:
 اوپک سازمانی غیرسیاسی باقی بماند

اولین دور تحریم ها علیه ایران اجرایی  شده و ش��رکت های خارجی همچنان دوردســـت
بین ماندن و رفتن از این کش��ور سردرگم هستند. چینی ها 
و هندی ها پیش��تر اعالم کرده اند که به کلی تجارت با ایران 
را قط��ع نخواهند کرد و بدین ترتیب، ش��رکت های اروپایی 
ک��ه در آمریکا نیز تجارت می کنند، ب��زرگ ترین بازنده در 

اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران خواهند بود.
امریکا هفته گذشته اولین دور تحریم های اقتصادی علیه 
ای��ران را به اجرا درآورد که پ��س از تصمیم دونالد ترامپ به 
خروج از توافق هسته ای، اقدامی قابل پیش بینی بود. دور دوم 
تحریم ها هم علیه صنعت نفت و گاز ایران در ماه نوامبر اجرایی 
می شوند. اما سوال این است که واشنگتن از این رویکرد خود 

در برابر تهران دقیقا چه هدفی را دنبال می کند؟
اتحادی��ه اروپ��ا در تالش برای حمایت از ش��رکت های 
اروپای��ی در براب��ر تحریم ه��ای ای��االت متح��ده، اقدام��ی 
غیرمتع��ارف انجام داده و از قانون انس��داد اس��تفاده کرده 
است. با این حال، شرکت های خودروسازی، تولیدکنندگان 
دارو و فعالن در بسیاری از صنایع دیگر در حال ترک ایران 
هس��تند. پتی کولهان، خبرنگار الجزیره در واشنگتن گفت: 

اگر شرکتی در حال تجارت با ایاالت متحده باشد و آن گاه 
ب��ا ایران تجارت کند، آمریکا می تواند آن ش��رکت را از بازار 
خود که از نظر اقتصادی اهمیت بیشتری دارد، حذف کند. 
مقامات ایاالت متحده می گویند که شرایط را با دقت بسیار 
زیر نظر خواهند داش��ت و تحریم ها را با شدت عمل به اجرا 

خواهند گذاشت.
آندرس شوایتزرگفت: چین، هند و ترکیه گفته اند قصد 
قطع کامل همکاری با ایران را ندارند و از این رو، بیشترین 
عواقب تحریم ها را ش��رکت های اروپایی متحمل می شوند: 
تحریم ها به شدت به اقتصاد ایران آسیب خواهند رساند. به 
آن تجارت هایی که با بیشترین مخاطره قرارگیری در معرض 
آسیب های تحریم های آمریکا قرار دارند، توصیه شده ایران 
را ترک کنند. پس مس��اله واقعا بس��تگی به میزان فعالیت 
ش��رکت ها در اقتصاد آمریکا دارد. اگر ش��رکتی ارتباطی با 
آمریکا نداش��ته باش��د، ایران برایش یک فرصت اس��ت. اما 
اگر در ارتباط با ایاالت متحده باش��د، آنگاه تجارت با ایران 
برایش به یک مخاطره جدی تبدیل می شود. گفتنی است؛ 
آمریکا به دنبال فشار و تسلیم شدن جمهوری اسالمی ایران 

در برابر خواسته هایش است.  دیپلماسی ایرانی

واشنگتن در قبال تهران چه هدفی را دنبال می کند؟
شرکت های اروپایی بزرگ ترین بازنده تحریم های ایران

ناظران سیاسی بر این باورند؛  ب��ا پی��روزی عمران خ��ان در راهبـــــرد
انتخابات و به دست آوردن نخست وزیری پاکستان 
ش��اهد دور جدی��دی از روابط تهران و اس��الم آباد 
باشیم و تغییراتی مهم در سیاست خارجی پاکستان 

در سطح منطقه ای و بین المللی ایجاد شود.
دو روز پی��ش عمران خ��ان رهبر حزب تحریک 
انصاف پاکس��تان که حزب��ش در انتخابات پارلمانی 
اخیر این کشور پیروز شده بود نخست وزیر پاکستان 
شد. نکته قابل تامل در خصوص نخست وزیر جدید 
پاکس��تان این است که وی نگاه مثبتی به گسترش 
مناس��بات با ایران دارد قرار اس��ت عمران خان پس 
از تش��کیل کابینه در اولین سفر خارجی به ایران و 
سپس به دعوت پادشاه سعودی به ریاض سفر کند.

مهدی هنردوس��ت س��فیر ایران در اسالم آباد 
نی��ز دو هفته پیش با عمران خ��ان دیدار و رایزنی 
ک��رده بود. دو طرف در این دیدار بر تقویت روابط 

دوجانبه تأکید کردند.
به نظر می رس��د روی کار آمدن نخس��ت وزیر 
جدید پاکس��تان، ش��رایط را برای تروریست های 
منطق��ه دش��وار کن��د و تفک��ر ض��د آمریکایی و 
ناسیونالیسم پاکستانی در این کشور تقویت شود.

نگاه مثبت نخست وزیر جدید به ایران
دکت��ر س��یدرضا صدرالحس��ینی کارش��ناس 
مس��ائل سیاس��ت خارج��ی در خص��وص انتخاب 
عمران خان به نخس��ت وزیری پاکستان و تأثیر آن 
در روابط دو کش��ور به سیاس��ت روز گفت: کشور 
پاکستان یکی از کشورهای تأثیر گذار در تحوالت 
بخش��ی از آس��یا، هند و چین است، این کشور در 
فراز و فرود اس��تقالل خ��ود دارای تجربیات مفید 
برای کش��ورهای همسان محس��وب می گردد در 
حقیقت جمعی��ت، توانمندی دفاع��ی، تکنولوژی 
هس��ته ای و جای��گاه ژئو پولیتیک این کش��ور در 
معادالت منطقه، پاکس��تان را در جایگاه کشوری 

تاثیر گذار قرار داده است. 
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: همسایگی 
این کش��ور با کش��ورهایی همچون هن��د، چین، 
افغانس��تان و ایران، موجب شده تا پاکستان را در 
جایگاه کش��وری دوست و قابل اعتماد قرار دهد و 
نیز بازار اقتصادی پاکس��تان بازاری مفید، وسیع و 
متنوع است که می تواند برای محصوالت گوناگون 

ایران هدفی مناسب محسوب شود.
وی اف��زود: یکی از موضوعات مهم و اساس��ی 

نیاز این کشور به نفت، انرژی و باالخص گاز ایران 
است که می تواند به عنوان کشوری خریدار و قابل 

اعتماد برای سالیان زیاد خریدار گاز ایران باشد. 
صدرالحسینی معتقد است؛ بر این اساس تکمیل 
خط لوله گاز ایران - پاکستان - هند می تواند برای 
صلح منطقه ای و گسترش روابط تجاری و سیاسی 

مسیر لوله گاز بسیار مؤثر واقع گردد. 
این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی در 
ادامه بیان داش��ت: وجود میلیون ها نفر مس��لمان، 
ش��یعه و دوس��ت دار اه��ل بیت علیه الس��الم که 
غال��ب آنان عالق��ه ویژه ای به جمهوری اس��المی 
ایران دارند، یکی دیگر از ویژگی های خاص کشور 
پاکستان است؛ البته اشتراکات فرهنگی و زبانی و 
عالیق دو طرفه ملت ایران و پاکس��تان نیز در این 

روابط بسیار مؤثر خواهد بود. 
وی گفت: در بررسی تاریخی 40سال گذشته 
این نکته حائز اهمیت اس��ت که مردم پاکس��تان 
به دلیل عالقه به اس��الم و اس��تقالل، رابطه قلبی 
بیش��تری با مل��ت ایران ایج��اد نموده ان��د؛ بطور 
مثال حمایت این کش��ور در محاف��ل منطقه ای و 
بین الملل��ی و مجامع اس��المی از ای��ران در دوران 

دفاع مقدس بسیار با اهمیت است.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: خاطره شگفت 
انگیز استقبال مردم پاکستان از رهبر معظم انقالب 
اسالمی در دوران ریاس��ت جمهوری معظم له در 
ذه��ن همه ایرانی ها و پاکس��تانی ها و در تاریخ هر 
دو کشور ثبت شده است؛ از این رو به نظر می رسد 
با انتخاب آقای عمران خان به نخست وزیری کشور 
پهناور پاکستان، چند اتفاق مهم هم در خاک این 
کش��ور و هم در روابط فی مابین پاکس��تان و ایران 

پیش خواهد آمد.
صدرالحسینی اهم اتفاقات را در 6 بخش تقسیم 
ک��رد و گف��ت: 1- در داخل پاکس��تان وحدت بین 
مذاهب اس��المی گسترش خواهد یافت و امیدواریم 
از اقدامات جنایتکارانه وهابیون تندرو همچون سپاه 
صحابه و دیگر گروه های تروریستی ضد شیعی کاسته 
ش��ود، ۲- روابط بین جریان های تندرو پاکستان با 
گروه های تروریستی مس��تقر در افغانستان کاهش 

یابد، 3- مراکز پشتیبانی تروریست های تکفیری در 
ایران و افغانستان تعطیل گردد، 4- جریان های ضد 
استقالل پاکستان قدرت مانور کمتری در این کشور 
پیدا کنند، 5- تفکر ضد آمریکایی و ناسیونالیس��م 
پاکس��تانی در این کش��ور تقویت ش��ود، 6- روابط 
منطقه ای این کشور به سمت و سوی نگاه به منطقه 

نه نگاه به غرب گسترش یابد. 
وی در پای��ان گفت: با توجه ب��ه اینکه راهبرد 
سیاس��ت خارجی عمران خان که در تشکیل هیأت 
دولت این کشور تعمیق روابط با جمهوری اسالمی 
ایران اعالم ش��ده اس��ت، به نظر می رسد با انتخاب 
آقای ش��اه محمود قریشی به عنوان وزیرخارجه این 
کشور هرچه زودتر به واقعیت رسیده و هر دو کشور 
بتوانند در شرایط خطیر منطقه اقداماتی مؤثر برای 
پیشرفت و گسترش و توسعه دو کشور انجام دهند.

 وارد دوره جدیدی
از روابط ایران و پاکستان می شویم

در همی��ن زمین��ه یک کارش��ناس مس��ائل 
منطقه با تاکید بر این که با انتتخاب نخس��ت وزیر 
جدید پاکس��تان وارد دوره جدی��دی از روابط دو 
کش��ور ایران و پاکستان می ش��ویم، گفت: به نظر 
می رس��د در دوره جدید نخست وزیری عمران خان 

در پاکستان احتمال ااینکه همگرایی بین دو کشور 
وجود داشته باشد،  بیشتر است.

فرزاد رمضانی بونش در ارزیابی خود از انتخاب 
عمران خان به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان و 
تاثیر آن در روابط دو کش��ور ایران و پاکس��تان به 
ایسنا گفت: روابط ایران و پاکستان به  گونه ای است 
که در قبل از انقالب اس��المی همواره پاکستان به 
عنوان یک متحد بنیادین به ایران نگاه می کرد زیرا 
ایران در مس��یر غرب قرار گرفته بود و پاکس��تان 
برای موازنه با هند و همچنین کمک های گوناگون 

اقتصادی وسیاسی به تهران نگاه داشت.
وی تصریح کرد: اما ب��ا انتخاب عمران خان به 
نظر می رس��د، وارد دوره جدیدی از روابط ایران و 
پاکستان می ش��ویم، زیرا حزب مسلم لیگ شاخه 
نواز شریف وابس��تگی و همکاری هایی با عربستان 
داش��تند ام��ا عم��ال عمران خ��ان با توج��ه به نوع 
مخالفت ه��ا و انتقاداتی که از سیاس��ت خارجی و 
داخلی حزب مس��لم لیگ داش��ت، به نظر می رسد 
در برآورد نهایی و ترازوی سیاست خارجی خود از 
دامنه روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی با عربستان 
کاس��ته و در مقابل حوزه های همکاری سیاس��ی و 

اقتصادی خودش با تهران را گسترش دهد.
این کارشناس مس��ائل منطقه همچنین بیان 

ک��رد: همان ط��ور ک��ه می دانید به نظر می رس��د 
براس��اس دیدارهایی که مقامات دو کشور ایران و 
پاکستان با یکدیگر داشته اند، عمران خان در آینده 
نزدیک به تهران س��فر خواهد ک��رد، در حالی که 
نخس��ت وزیران پیشین پاکستان سفر نخست خود 
را عربستان انتخاب می کردند اما عمران خان اولین 
س��فر خود را تهران و س��پس ریاض انتخاب کرده 
و این امر نش��ان می دهد که م��راودات با تهران را 
بیش��تر مد نظ��ر قرار می دهد و ت��الش می کند تا 

روابط خود با ایران را افزایش دهد.
رمضان��ی بون��ش در ادام��ه اظه��ار ک��رد: در 
سال های گذشته روابط اقتصادی ایران و پاکستان 
با توجه به پتانس��یل های موجود بسیار کمتر بوده 
اما در وضعیت کنونی به نظر می رس��د عمران خان 
تالش خواهد کرد تا س��طح روابط را به وعده ها و 
چش��م اندازهای 5 میلیارد دالری که قبال از سوی 

مقامات دو کشور مطرح شده، برساند.
وی افزود: اما با توجه به ش��رایط کنونی و نوع 
تحریم های��ی ک��ه وجود دارد به وی��ژه تحریم های 
بانک��ی و تحریم های��ی که از س��وی آمریکا اعمال 
می شود با یکسری چالش هایی روبه رو می شود که 
این مساله چشم انداز روابط اقتصادی پنج میلیارد 

دالری را با ابهام روبه رو می کند. 
این پژوهش��گر و کارش��ناس ارش��د مس��ایل 
منطق��ه ای ادام��ه داد: اما آنچه مش��خص اس��ت 
عمران خ��ان ت��الش می کن��د ک��ه ب��ا توج��ه به 
گزینه های��ی مانند رایزنی، مذاک��ره با آمریکا برای 
مستثنی شدن از تحریم ها و برقراری روابط کاال به 
کاال را مدنظر قرار دهد و سطح روابط اقتصادی دو 

کشور را افزایش دهد.
وی همچنی��ن ابراز کرد: یک��ی از دغدغه های 
اصلی پاکستان در نوع ارتباط با ایران و همکاری های 
منطقه ای مربوط به بلوچس��تان پاکس��تان اس��ت، 
در واق��ع م��رز ایران و پاکس��تان از گذش��ته محل 
عبور اش��رار، گروه های مواد مخ��در، گروهک های 
تروریستی و افراطی بوده و در بعد دیگر پاکستانی ها 
در وضعیت کنون��ی خواهان کاهش حضور هند در 

ایران و نزدیکی مرز خودشان هستند.
رمضانی بونش افزود: در مقابل آنچه مش��خص 
اس��ت با توجه به وسعت گس��ترده مرزهای ایران و 
پاکستان ممکن اس��ت اختالفاتی داشته باشیم اما 
عم��ال کنترل دقیق مرزها تا حدی مش��کل اس��ت 
ولیکن در دوره جدید احتمال ااینکه همگرایی بین 

ایران و پاکستان وجود داشته باشد،  بیشتر است.

بسـیاری از کارشناسان معتقدند که کودتا علیه 
مصدق ریشه تصویر منفی ای است که در ایران 
علیه آمریکا وجود دارد. آیا این ارزیابی صحیح 

است؟
نمی توانم در مورد اینکه مردم ایران امروز درباره 
کودتای سیا که مصدق را سرنگون کرد چه احساسی 
دارند، صحبت کنم. اما می توانم این را بگویم که: اگر 
من امروز یک ش��هروند ایرانی بودم، هنوز از اینکه 
حکومت ایاالت متحده در سال 1۹53 )133۲( آن 

کار را با کشور من کرد، خشمگین بودم.
رخدادهای سـال ۱۹۵۳ اولین برخورد مستقیم 
مردم ایران با ایـاالت متحده بود. با وجود آنکه 
نخسـت وزیر مصـدق دیدگاه مثبتـی به ایاالت 
متحده داشـت و متعهد شـده بود کـه با دولت 
ایاالت متحده کار کند، آمریکا در پشـت صحنه 
علیـه او اقدام کرد. منطق این سیاسـت ایاالت 

متحده چه بود؟
س��یا از این کودتا دو انگیزه داشت: اول اینکه 
ب��ه بریتانیا در بازپس گرفت��ن حقوق نفتی پس از 
آنک��ه مصدق صنعت نفت را ملی کرد، کمک کند. 
ثانیا، به قدرت رس��اندن دیکتات��وری در ایران که 
دس��تورات حکوم��ت ایاالت متح��ده را اجرا کند؛ 

یعنی رژیم دست نشانده شاه.
اثـر آن برهـه از تاریـخ بر روابـط بلندمدت دو 

کشور چه بود؟
کودتای 1۹53 سیا، ریشه اصلی روابط بدی است 

که امروز میان ایران و ایاالت متحده برقرار است.
در سـال ۲۰۰۰، »مادلین آلبرایـت« وزیر خارجه 
وقت ایاالت متحده به »نقش قابل توجه« ایاالت 

متحده در این کودتا اذعان کرد و همچنین گفت 
حمایت ایاالت متحده از صدام در جنگ با ایران 
»کوته بینانه« بوده است. با این وجود، از آن زمان 
تقریبـا هیچ نشـانه ای مبنی بر اینکه سیاسـت 
ایاالت متحده در قبـال ایران تغییر کرده، ظاهر 

نشده است. دلیل این خصومت چیست؟
مقام های س��اختار امنیت ملی ایاالت متحده 
هرگز مردم ایران را به دلیل آنکه در انقالب س��ال 
1۹۷۹ ش��اه را که طرفدار ای��االت متحده بود، از 
ق��درت کنار زدن��د، نبخش��یده اند. )از دید آن ها( 
مهم نیس��ت او چقدر ظالم بود، در هر حال انتظار 
ای��ن بود که ایرانی ها تا ابد به رنج کش��یدن تحت 

حکومت او ادامه دهند.
مقام ه��ای ایاالت متحده با همراهی با صدام و 
جنگ عراق با ایران، امیدوار بودند با موفقیت یک 
عملیات تغییر رژیم دیگ��ر را در ایران اجرا کنند، 
که یک دیکتاتور طرفدار آمریکای دیگر را به قدرت 
برساند. مقام های ایاالت متحده تا زمانی که به این 

هدف نرسند، دست از کار نخواهند کشید.
هدف تحریم های بی رحمانه امروز علیه ایران هم 
همین اس��ت، اینکه آنقدر رنج و دشواری اقتصادی 
به مردم ایران تحمیل کنند تا یک دیکتاتور طرفدار 

ایاالت متحده بر ایران حاکم شود.

ارزیابی کارشناسان از روی کار آمدن نخست وزیر جدید پاکستان

گام های اسالم آباد برای دوستی بیشتر با تهران
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مدیر بنیاد آینده آزادی آمریکا:
اگر ایرانی بودم همچنان از کودتای ۲8 مرداد خشمگین بودم

۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ در حافظه تاریخ ایران به 
گـــو که گفت و شده  ثبت  غمبار  و  سیاه  روزی  عنوان 

وابستگی  و  استبداد  علیه  ایران  مردم  مبارزه  دستاوردهای سال ها 
خارجی را تا مدت ها به حاشیه راند. تا کمتر از دو دهه پیش، غرب 
نقش داشتن در کودتایی که دولت وقت را کنار زد و استبداد را در 
ایران احیا کرد، انکار می کرد، اما به مرور این نقش هرچه بیشتر علنی 
شد و نهایتا در اسنادی که در سال ۲۰۱۳ به مناسبت ۶۰ سالگی این 
آژانس  به نقش پررنگ  آمریکا رسما  از طبقه بندی خارج شد،  کودتا 

مرکزی اطالعات )سیا( در این رخداد، اذعان کرد.
جمله »جیکوب هورنبرگر«  از  آمریکایی،  کارشناسان  از  بسیاری 
به  که  آزادی«  آینده  »بنیاد  آمریکایی  اندیشکده  مدیر  و  موسس 
مناسبت سالگرد کودتا با او گفت وگو کردیم، آن کودتا را که در واقع 
اولین تجربه مردم ایران از تعامل با ایاالت متحده بود، ریشه اصلی 

نگاه منفی ایرانی ها به سیاست های کاخ سفید می دانند.
ایاالت  پشتیبانی  تحت  کودتای  سالگرد  مین   ۶۵ شرایطی  در 
متحده و انگلستان در ایران را  گذراندیم که دولت آمریکا به صورت 
یکجانبه از توافقی بین المللی با ایران، خارج شده و به صورت علنی 

از ایجاد ناآرامی و آشوب در ایران حمایت می کند.
که  اقدامی  از  هم  هنوز  بود،  ایرانی  اگر  می گوید  که  هورنبگر 
بود،  خشمگین  دادند،  انجام  ایران  در   ۱۳۳۲ سال  در  آمریکایی ها 
جنگ  از  آمریکا  پشتیبانی  »محمد مصدق«،  دولت  علیه  کودتا  هدف 
عراق علیه ایران و همچنین تحریم هایی که علیه ایران وضع شده، را 
تغییر نظام جمهوری اسالمی و مستقر کردن یک حکومت دست نشانده 
منتقدان  از  آمریکایی  کهنه کار  کارشناس  این  می داند.  ایران  در 
سیاست خارجی کنونی ایاالت متحده به شمار می آید. در ادامه متن 

مصاحبه فارس با هورنبرگر آمده است:

نمای نزدیک


