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 همبستگی جمعی
 از مسلمانان مقیم هلند با ایران 
جمع��ی از مس��لمانان مقی��م هلند ضم��ن اعالم 
همبس��تگی با جمهوری اسالمی ایران، از اقدام آمریکا 
در تروریس��ت خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

ابراز انزجار کردند.
همزمان با س��الروز میالد با س��عادت منجی عالم 
بش��ریت حضرت مهدی )عج( جمعی از دوس��تداران 
انق��الب اس��المی ای��ران در هلند با حض��ور در محل 
س��فارت کش��ورمان در الهه، همبس��تگی خ��ود را با 
جمهوری اس��المی ایران و س��پاه پاس��داران انقالب 

اسالمی اعالم کردند.
در ای��ن بیانیه ش��رکت کنندگان مرات��ب انزجار 
خ��ود از اقدام دول��ت ترامپ در تروریس��تی خواندن 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را اعالم و از ایستادگی 
و دف��اع کش��ورمان از مردم س��وریه و ع��راق در برابر 
 اف��راط گرای��ی، تروریس��م و تکفیر قدردان��ی کردند. 

 باشگاه خبرنگاران 

اعتراف آمریکا به توان موشکی ایران 
سخنگوی منطقه ای وزارت خارجه آمریکا ضمن 
اعتراف به قدرت موش��کی ایران مدعی ش��د که ایران 
به برخی طرف های منطقه ای از جمله عراق موش��ک 

منتقل می کند.
ناتان تک، اف��زود: ایران امروز قوی ترین س��امانه 
موشک های بالستیک در خاورمیانه را در اختیار دارد.

س��خنگوی منطقه ای وزارت خارجه آمریکا گفت: 
واش��نگتن آماده اس��ت تا صفحه جدید از روابط را با 
تهران آغاز کند به شرط این که مطالبات دوازده گانه 
که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا پیش از این اعالم 

کرده بود را قبول کند.  ایسنا 

اخبار

 بحران های عمیق اجتماعی
 نتیجه شیوع بی اخالقی در آمریکاست

کارش��ناس مس��ائل بین الملل در برنامه  آغاز یک 
پای��ان گفت: آمریکا با بح��ران اجتماعی عمیقی هم به 
لحاظ نابسامانی در خانواده و هم به دلیل شکاف طبقاتی 
روبه روس��ت. از طرفی با تبعیض نژادی درگیر است که 

آمریکای آینده را آمریکای رو به افول نشان می دهد.
فواد ای��زدی اظهار ک��رد: به نظ��رم آمریکا برای 
مخاطب ایرانی به ش��کل یک معماست، زیرا بسیاری 
از عل��وم جدی��د در آن تاس��یس یا پیش��رفت کرده، 
دانش��گاه های خوبی دارد و اگر به فهرس��ت برندگان 
جای��زه نوبل ن��گاه کنید، درصد قاب��ل توجهی از آنها 
آمریکایی هستند، به این دلیل پیدا کردن آمار مثبت 
در آمریکا کار خیلی دش��واری نیست، کشوری که به 
هر حال کش��ور قدرتمندی است هم در حوزه سخت 
ک��ه جزو کش��ورهای قدرتمند دنیا به لحاظ داش��تن 
تجهیزات نظامی پیش��رفته است، هم در حوزه قدرت 
نرم به هر ح��ال تاثیر هالیوود در دنیا کم نیس��ت. از 
س��ویی یکی از روش های آش��نایی مخاطب ایرانی با 
کش��ور آمریکا، فیلم هایی اس��ت که از آمریکا به ایران 

آمده است.
وی افزود: حال ترامپ با آن شخصیت، حاشیه ها و 
ویژگی هایی که دارد، رئیس جمهوری این کشور شده 
اس��ت، ضمنا آمریکایی ها از کودتای 28 مرداد درگیر 
مس��اله ایران هس��تند و معموال بیشتر اوقات به مردم 
ایران ضربه زدند. کودتا را تقریبا 70 سال پیش انجام 
دادند و حکومت مصدق را س��رنگون کردند و حاال که 
یکی دو سال است از برجام خارج شدند با اینکه ایران 
امتیازهای بس��یار گس��ترده ای گرفت اما عالقه مند به 
گرفتن امتیاز بیشتر بود که بدون توجه به تعهداتی که 
به ایران داش��ت از برجام خارج شد. لذا آمریکا چنین 

تناقضاتی را دارد.
عضو هیئ��ت علمی دانش��کده مطالع��ات جهان 
دانشگاه تهران ادامه داد: آمریکا چه در حوزه سیاسی، 
اجتماع��ی، اقتص��ادی و فرهنگی کش��ور رو به افولی 
است، در حوزه اقتصادی که آمار به راحتی گویای این 
افول هست، پس از جنگ جهانی دوم بر اساس آماری 
که موجود است، تقریبا نیمی از اقتصاد دنیا را آمریکا 
تولید می کرد، زیرا رقبای سنتی آمریکا مانند انگلیس، 
آمریکا، فرانسه و آلمان همه جنگ زده و دارای مشکل 
بودن��د. اما به تدریج جایگاه اقتص��ادی آمریکا در دنیا 
کاهش پیدا کرد و اکنون از 50 درصد سهم آمریکا از 

اقتصاد دنیا به 17 درصد تنزل پیدا کرده است.
ایزدی اظهار داشت: در حال حاضر نه تنها رقبای 
س��نتی آمریکا در اقتصاد فعال هستند، بلکه کشوری 
مثل چین نیز س��ر برآورده و در رده دوم اقتصاد جهان 
ایس��تاده است. در حوزه سیاس��ی، فردی مانند ترامپ 
سکاندار آمریکا شده و این حضور باعث به وجود آمدن 
اس��نداد سیاس��ی شده اس��ت به طوری که چند وقت 
پیش به دلیل تصمیمات ترامپ، دولت آمریکا بیش از 
یک ماه تعطیل شد. چرا چنین اتفاقی افتاد؟ چون پول 
در آمریکا کاهش یافته و سر اینکه بودجه کم را چگونه 
هزینه کنند، دعوا در گرفته است.  صداوسیما      

از نگاه دیگران 

به دنبال هیچ گونه اقدام نظامی علیه ایران نیستیم
وزیر خارجه آمریکا در یک نشست پشت درهای بسته با رهبران 15 سازمان 
ایرانی-آمریکایی تاکید کرد واشنگتن به دنبال هیچ گونه اقدام نظامی علیه ایران 

نیست.
سه منبع حاضر به پایگاه خبری آکسیوس گفته اند که مایک پامپئو در این 

جلسه پشت درهای بسته تاکید کرده است که دولت دونالد ترامپ به دنبال هیچ 
گونه اقدام نظامی در داخل ایران برای تغییر حکومت این کشور نیست.  به گفته این 

منابع، یک سوال عمده این جلسه این بوده است که اگر تغییر حکومت از طریق داخلی 
اتفاق نیافتد بعد چه خواهد ش��د؟ وزیر خارجه آمریکا گفته، ما کامال محتاط هس��تیم 
که از زبان تغییر حکومت اس��تفاده نکنیم. وی سپس تاکید کرده است که دولت ترامپ 
به دنبال مداخله نظامی در ایران نیس��ت. گفتنی اس��ت، آمریکا به دنبال حذف ایران از 

معادالت منطقه ای است  تسنیم 

درحاشیه
ایران و ترکیه دو قدرت مستقل منطقه  ای

س��فیر کشورمان در آنکارا با اش��اره به روابط رو به گسترش ایران و ترکیه، 
گفت که دلیل دش��منی دش��منان مشترک این اس��ت که دو کشور، دو قدرت 

مستقل منطقه ای هستند.
محم��د فرازمند با ذکر این نکته که مرزهای ایران با ترکیه در حداقل 500 

س��ال گذشته همیشه مرزهای دوس��تی بوده است، بیان کرد: روابط کنونی ایران 
و ترکیه در طول 40 س��ال گذشته در بهترین سطح بوده و دو طرف خواستار بهبود 

و تقویت روابط بوده اند و روابط خوب بین دو کش��ور خواس��ت رهبران دو کشور و مورد 
حمایت مردم ایران و ترکیه است. وی خاطرنشان کرد: دلیل دشمنی دشمنان مشترک 

این است که ایران و ترکیه دو قدرت مستقل منطقه ای هستند.
س��فیر ایران در آنکارا همچنین از مواضع ترکی��ه در مخالفت با تحریم آمریکا علیه 

ایران و تروریستی خواندن سپاه پاسداران قدردانی کرد.  ایرنا 

دیپلمات
همواره با تحریم های یکجانبه علیه ایران مخالفیم

وزارت خارج��ه چین در واکنش به گمانه زنی های رس��انه  ای درباره احتمال 
توقف صدور معافیت برای خرید نفت ایران توسط آمریکا اعالم کرد پکن همواره 

مخالف تحریم های یکجانبه علیه ایران است.
گنگ شوانگ به تش��دید گمانه زنی رسانه های آمریکایی درباره اینکه دولت 

»دونال��د ترامپ« درصدد پایان دادن ب��ه معافیت های تحریمی به خریداران نفت 
ایران اس��ت، واکنش نش��ان داده و مخالفت پکن با تحریم های واشنگتن علیه تهران 

را تکرار کرده اس��ت. روزنامه واش��نگتن پس��ت به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد: 
مای��ک پامپئو وزیر خارجه آمریکا به رس��انه ها اعالم خواه��د کرد که از دوم ماه مه )12 
اردیبهش��ت(، واش��نگتن دیگر هیچ معافیت تحریمی جدیدی به کشورهایی که پیش از 
این دارای معافیت برای خرید نفت از ایران بودند اعطا نخواهد کرد. گفتنی است، چین 

همواره از برجام حمایت و بر پایبندی به آن تاکید کرده است.  فارس

سخنگو

رنا
ای

خــان،  عمـــران  گ���و گفت و
وزیـر  نخســت 
پاکستان  پس از زیارت امام رضا )ع( 
مسئوالن  با  گفت وگو  و  دیدار  برای 
عالی رتبه کشورمان وارد تهران شد. 
کارشناسان  از  برخی  راستا  این  در 
عمران  حضور  این  که  معتقدند  امر 
خان فقط به منظور دلجویی از ایران 
به واسطه ناامنی های اخیر در مرزهای 
مشترک خواهد بود و نمی توان از دل 
امید  مهمی  دستاوردهای  به  آن 
برای  ایرانی  دیپلماسی  داشت. 
بررسی این مسئله، گفت وگویی را با 
اولین  و  کاردار  طاهری،  عبدالمحمد 
وزارت  فرهنگی  رایزن  و  مستشار 
امور خارجه ایران در وزارت معارف 
افغانستان، کارشناس ارشد مسائل 
حوزه  ویژه  تحلیلگر  و  آسیا  غرب 
داده  انجام  پاکستان  و  افغانستان 

است که در ادامه می خوانید:

نمای نزدیک

یکا به دنبال ایجاد اختالف در ایران است  آمر
یک کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اقدام آمریکا  علیه س��پاه گفت: باید از نظر حقوقی در مراجع حقوقی نظ�����رگاه
از جمله در سازمان ملل و دیوان الهه علیه آمریکا شکایت کرده و در عرصه 

بین الملل دفاعیه خوبی تنظیم کنیم.
حس��ن بهش��تی پور با بیان این که اقدام آمریکا علیه س��پاه باید از وجوه 
مختلف بررس��ی ش��ود، گفت: این که چرا آمریکا چنین کاری را انجام داده؟ 
اثر این کار چیس��ت؟ و ایران چ��ه حرکتی در مقابل این اق��دام آمریکا باید 
انجام دهد؟ از جمله مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد،  در بحث 
این ک��ه چرا آمریکا چنین کاری انج��ام داده، دیدگاه ها و بحث های مختلفی 
مطرح شده اما تحلیل بنده این است که در این شرایط آمریکا عالوه بر سایر 
موضوعات می خواهد عرصه تحریم را بیش تر کند لذا این موضوع بیش تر یک 

عملیات روانی است.
وی تصریح کرد: در واقع قصد آمریکا این است تا فضا را به گونه ای نشان 
دهد که می خواهد آماده جنگ ش��ود و تا آخری��ن مرحله پیش برود، مانند 
تئوری بازی ها که دو اتوبوس به س��مت یکدیگر حرکت می کنند و اقداماتی 
را متقابال انجام می دهند، تا طرف مقابل اصطالحا ترس��یده و مسیر را تغییر 

دهد، اما فکر می کنم ایران دست طرف آمریکایی را خوانده است.
این کارشناس مس��ائل بین الملل اظهار کرد:  حتی رئیس جمهور آمریکا 
معترف اس��ت که 7 هزار میلیارد دالر در عراق و افغانس��تان هزینه کرده اند، 
اما نتوانستند به اهدافی که طراحی کرده بودند، برسند، چندین بار تاکتیک 
و راهبردش��ان را هم تغییر دادند و اکنون فردی مانند ترامپ این مس��اله را 
ب��ه صراحت ه��م در دوره انتخابات و هم بعد از آن اع��الم کرده و دائما این 
انتقاد را داشته که عمال چیزی نصیب آمریکا نشده جز این که چهره آمریکا 

خراب شده است.
بهش��تی پور خاطرنش��ان کرد:  اکنون در این شرایط ایران کامال می داند، 
آمریکا آماده جنگ با ایران نیس��ت،  دنبال این اس��ت که به نوعی در داخل 
ایران اختالف ایجاد کند، در واقع با یک عملیات روانی وس��یع رس��انه ای به 

نوعی فروپاشی از درون را طراحی می کند.
وی درباره این که آیا اقدام آمریکا اثر اقتصادی دارد یا خیر؟ گفت: پیش 
از این هم واحدهای متعددی از س��پاه و اش��خاص حقیقی از س��پاه تحریم 
شده بودند و در لیست تحریم ها قرار داشتند. اما این اقدام به نظر یک اقدام 
حقوقی اس��ت برای این که ترامپ به دنیا بگوید بخش��ی از ارتش یک کشور 
تروریس��ت اس��ت. با توجه به این که ایران هم بخشی از ارتش آمریکا که در 
خاورمیانه حضور دارد را تروریس��ت خوانده، این مس��اله می تواند به افزایش 

نگرانی ها در سطح بین المللی دامن بزند. ایسنا 

کارشناس��ان حقوقی، مقام های  سابق و منابعی در کنگره آمریکا راهب�����رد
درباره پیام اقدام دولت ترامپ برای مس��تنثی کردن 
برخی همکاری های خارجی با سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی ایران اظهارنظر کرده اند.
س��ه مقام فعلی و سه مقام س��ابق دولت آمریکا 
گفته ان��د واش��نگتن در ح��ال طراحی اس��تثنائاتی 
ب��رای تحریم ه��ای مربوط ب��ه همکاری ش��رکت ها، 
س��ازمان های مردم نهاد و دولت های خارجی با سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المی ایران است به گونه ای که 
این طرف ها بابت همکاری با سپاه، به صورت خودکار 

مشمول تحریم نشوند.
طبق توضیحات یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
به خبرگزاری رویترز این استثنائات را مایک پامپئو، وزیر 
خارجه آمری��کا در نظر گرفته و به موجب آن مقام های 
کشورهایی مانند عراق که ممکن است تعامالتی با سپاه 
داشته باش��ند، الزاماً با ممنوعیت دریافت روادید برای 

ورود به آمریکا مواجه نخواهند شد.
این اس��تثنائات همچنین به مدیران شرکت های 
خارج��ی که در حال تج��ارت با ایران هس��تند و یا 
گروه های در حال همکاری های بشردوستانه با ایران 
در مناطقی نظیر شمال س��وریه، عراق و یمن اجازه 
می دهد کارش��ان را بدون ترس از مواجهه با تحریم 

خودکار توسط آمریکا ادامه دهند.
با وجود این، دولت آمریکا برای خود این اس��تثنا 
هم یک اس��تثنا در نظر گرفت��ه و حق تحریم هر فرِد 
عضو شرکت، سازمان مردم نهاد و دولت خارجی را که 
رأساً اقدام به تأمین حمایت مادی برای سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی ایران کند حفظ کرده است.
دول��ت آمریکا دو هفته پیش س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی را در فهرست سازمان های اصطالحاً 
تروریس��ت خارجی ق��رار داد. به نوش��ته رویترز، این 
اقدام برای طرف  های خارجی و همچنین دیپلمات ها 
و افس��ران نظام��ی آمریکایی در عراق و س��وریه که 
واسطه هایشان ممکن است در حال همکاری با سپاه 

باشند مشکالتی ایجاد خواهد کرد.
س��ه مقام آمریکایی گفته اند اقدام دولت آمریکا 
باعث ایجاد سردرگمی میان مقام های آمریکایی شده 
و آنها نمی دانند ادامه همکاری شان با واسطه هایی که 
گم��ان می رود با طرف های س��پاه در ارتباطند مجاز 

است یا خیر.
خبرگزاری رویترز می گوید به نظر می رسد هدف 
پامپئو از طراحی این اس��تثنائات، کاستن از خطرات 
بالق��وه اعم��ال تحریم علی��ه دولت ها، ش��رکت ها و 
سازمان های مردم نهاد خارجی و در عین حال، حفظ 
ظرفیت در نظر گرفتن مجازات احتمالی برای افرادی 

درون این بخش ها به بهانه همکاری با سپاه است.
ی��ک س��خنگوی وزارت خارجه آمری��کا گفت: 
ذی��ل معافیت ه��ای دس��ته اول اول، وزی��ر خارجه 
آمریکا تش��خیص داد که به طور کلی با وزارتخانه ها، 
اداره جات، س��ازمان  ها، بخش ها یا سایر قسمت های 
هر دولت خارجی، مثل یک سازمان تروریستی درجه 

III رفتار نخواهد شد.
یک دس��تیار کنگره آمریکا و دو حقوقدان سابق 
وزارت خارج��ه این کش��ور می گویند ه��دف دولت 
ترامپ از قائل ش��دن این اس��تثنا اطمینان از مصون 
مان��دن بخش های دیگر حکومت ای��ران و همچنین 
مقام ه��ای دولت های ش��ریک نظیر ع��راق و عمان 
از تبعات درج نام س��پاه در فهرس��ت س��ازمان های 

اصطالحاً تروریستی است.
ذی��ل قوانی��ن آمری��کا طرف هایی که اق��دام به 
حمایت م��ادی از گروه ه��ای اصطالحاً تروریس��تی 
کنند با جریمه های گس��ترده ای روبه  رو خواهند شد. 
حمایت مادی دایره تعریف گسترده ای دارد و مطابق 
توضیح��ات من��درج روی وب س��ایت وزارت امنیت 
داخل��ی آمریکا ه��ر اقدامی از تأمین وج��ه گرفته تا 
خدمات حمل ونقل، جعل سند، تأمین غذا، کمک به 

برپایی چادر و غیره را شامل می شود. 
یک حقوقدان س��ابق وزارت خارجه آمریکا گفت 
دس��تورالعمل فوق الذک��ر ظاهراً به معنی آن اس��ت 

که افس��ران صدور روادید نباید ف��وراً و بدون تأمل، 
تقاضاهای صدور روادید از سوی مقام های دولت های 
خارجی یا ش��رکت های همکار با س��پاه پاسداران را 
رد کنند. ای��ن حقوقدان علی رغم این گفت که هنوز 

درباره این موضوع ابهاماتی وجود دارد.
س��خنگوی وزارت خارجه آمری��کا گفت: »ذیل 
معافیت های دس��ته دوم، وزیر خارجه تشخیص داد 
با شرکت ها، س��ازمان ها یا گروه های غیردولتی بابت 
حمای��ت مادی از بخش��ی از ی��ک حکومت خارجی 
که در فهرست س��ازمان های تروریستی قرار گرفته، 
همانند س��ازمان های تروریس��تی درجه سه برخورد 

نخواهد شد«.
یک منبع در کنگره آمری��کا گفته دولت ترامپ 
خواس��ته ای��ن پیام را بده��د که قص��د دارد با ثبت 
تروریستی س��پاه پاس��داران فش��ارها علیه ایران را 
افزای��ش دهد، اما به دنبال مختل کردن دیپلماس��ی 

متحدان آمریکا نیست.
یک دس��تیار کنگره آمریکا که خواس��ته نامش 
فاش نش��ود در مصاحبه با رویترز گفت: »برداش��ت 
من این اس��ت که دولت آمری��کا به دنبال ایجاد جار 
و جنجال اس��ت، نه تغییر سیاست. آنها لزوماً دنبال 
مجازات کسی نیستند؛ می خواهند افراد را بترسانند.

وزارت خارجه آمریکا علی رغم این روش��ن کرده 
ک��ه دولت آمریکا در ص��ورت تمایل می تواند اعضای 

گروه های معاف شده را مجازات کند.
س��خنگوی وزارت خارج��ه آمری��کا گف��ت: این 
معافیت ه��ا به نف��ع آن دس��ته از اعض��ای گروه های 
معاف شده    که رأس��اً اقدام به حمایت از یک سازمان 
تروریس��تی معاف نش��ده کنند یا ارتباط هایی از نوع 

دیگر با آنها داشته باشند نیست.
پیتر هارل، حقوقدان سابق وزارت خارجه آمریکا 
گفت: قرار دادن یک سازمان در فهرست سازمان های 
تروریستی خارجی، همانند هر اقدام تحریمی دیگر، 
برخی تبعات ناخواس��ته دارد که اگر آنها را رها کنیم 
تا طبق روال طبیعی ش��ان عمل کنن��د می توانند به 
منافع آمریکا ضرب��ه بزنن��د. وزارت خارجه به دنبال 

کاستن از این تبعات است.  تسنیم 

آیا می توان گفت س�فر نخس�ت وزیر پاکستان 
ب�ه ایران یک باب جدید در مناس�بات تهران - 
اس�ام آب�اد خواهد بود و یا ای�ن حضور عمران 
خان فقط به منظور دلجویی از ایران به واس�طه 

ناامنی های اخیر در مرزهای مشترک است؟
ب��ه نظر م��ن نمی ت��وان گفت که س��فر اخیر 
نخست وزیر پاکس��تان بتواند فتح باب جدیدی را 
در مناس��بات ایران و پاکستان، علیرغم  شعارهای 
انتخاباتیش باز کند. در این رابطه من بارها عنوان 
کرده ام که ارتش پاکس��تان سایه سنگینی بر تمام 
شئون این کشور، به ویژه مسئله دیپلماسی، امنیت 
و سیاس��ت خارجی دارد. ل��ذا در این رابطه رئیس 
جمهور و نخس��ت وزیر پاکس��تان کمترین میزان 
نف��وذ و ت��وان را در تعیین راهبردها و اس��تراتژی 
دیپلماس��ی این کشور دارند. در س��ایه این نکات 
حضور عمران خان در ایران به معنای فصل جدید 
در روابط دو کش��ور نیست. اما با این اوصاف نفس 
این س��فر می تواند دستاوردهای خوبی را برای دو 
کش��ور شکل دهد و این حضور به گونه ای نشان از 

انعطاف طرف پاکستانی داشته باشد.
نکت��ه بس��یار مهم تر ب��ه این باز م��ی گردد 
که در طول س��ال های گذش��ته و بع��د از تقابل با 
داعش و تروریس��م در عراق و س��وریه، اسالم آباد 
روز به روز به قدرت امنیتی، نظامی و اس��تراتژیک 
ایران در غرب آس��یا واقف ش��ده است. بنابراین به 
هیچ وجه دوس��ت ندارد که با یک��ی از مهمترین 
قدرت های منطقه خاورمیانه دچار تنش ش��ود. به 
خصوص که ش��ما هم اش��اره کردید اکنون اسالم 
آباد در وضعیت چندان مناس��بی با هندوستان بر 
سر مناقشه قدیمی کشمیر قرار ندارد و با توجه با 
باال رفتن بحران مرزی دو کش��ور که تا مرز جنگ 
هوای��ی پیش رفت، دوری از ایران برای پاکس��تان 
به معنی ایجاد فرصت و فضا برای نزدیکی بیش��تر 

تهران و دهلی نو است. 
بنابراین می ت��وان گفت در کل س��فر عمران 
خان یک سفر کوتاه مقطعی برای دلجویی از ایران 
و عدم تمایل جمهوری اس��المی به سمت افزایش 
مناس��بات امنیتی با هندوستان است. خصوصا که 
در قضیه ناامنی های س��ال گذشته شرایطی شکل 
گرفت که تفاهمات جدی می��ان نیروهای نظامی 
هندوستان و ایران برای تقابل با ناامنی های مرزی 

از جانب پاکستان به وجود آمد. 
در طول س�ال های گذش�ته جمهوری اسامی 
ایران همواره س�عی کرده اس�ت با به کار بردن 
ی�ک دیپلماس�ی دقی�ق، منعطف و هوش�مند 
پروس�ه موازن�ه ق�وا را در قب�ال اس�ام آباد و 
دهلی نو به کار برد، آیا نکات شما و سفر عمران 
خان باعث حساس�یت در هندی ها نخواهد شد، 

به ویژه که در وضعی�ت تحریمی کنونی، ما نیاز 
مبرمی به جایگاه و پتانسیل اقتصادی و تجاری 

هندی ها داریم؟
ب��ه هیچ وجه این گونه نیس��ت. چون اساس��ا 
مس��ئله س��فر آقای عمران خان دارای آن اهمیت 
راهب��ردی و اس��تراتژیک نیس��ت. از س��وی دیگر 
هندوس��تان همواره بر سیاست موازنه قوا، راهبرد 
احترام متقابل و کاهش تنش جمهوری اس��المی 
ایران در طول 4 دهه اخیر واقف اس��ت و به خوبی 
می دان��د که تهران هی��چ گاه به دنبال یک فرصت 
طلبی در تنش اسالم آباد و دهلی نو نبوده است. 

نکت��ه مهم تر به این باز می گردد که اگرچه در 
دوران تحریم های ایاالت متحده آمریکا ما نیاز مبرمی 
به بسیاری از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مانند 
هندوستان داریم، اما این را هم نباید فراموش کرد به 
همان میزانی که ایران به پتانسیل اقتصادی هندی ها 
نی��از دارد، دهلی نو نیز به رواب��ط و جایگاه تجاری 

ایران به شدت نیازمند است. 
در همین 11 ماهی که از اعمال مجدد تحریم 
ها می گذرد ش��اهد بودیم که هندی ها چه تالش 
هایی برای گرفتن معافیت های خرید نفت از ایران 
انج��ام داده اند و به م��وازات آن برنامه های جدی 
گسترده ای به منظور افزایش مناسبات با جمهوری 

اسالمی ایران، به خصوص در رابطه با بندر چابهار، 
آن ه��م در دوران تحریم طراحی کرده اند. چرا که 
اهمیت فوق العاده جایگاه ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک 
و ژئواستراتژیک ایران به هندوستان اجازه نمی دهد 

که به سادگی از خیر مناسبات با ایران بگذرند.
نکته مه��م دیگری که نباید فراموش کرد این 
است که تنش دیرینه مرزی پاکستان و هندوستان 
اساس��ا اقتضائ��ات خ��اص خ��ود را دارد و چندان 
ارتباط��ی به روابط ایران با پاکس��تان و یا ایران با 
هندوستان ندارد. به عبارت دیگر این گونه نیست 
ک��ه جانب��داری از یک طرف در خص��وص برخی 
مس��ائل و یا افزایش مناس��بات به این معنا باشد 
که طرف دیگر احس��اس کند ج��ای پای او خالی 
ش��ده اس��ت. من بر این باورم ک��ه هندی ها هم با 
سیاست راهبرد جدی که در حوزه اقتصادی دارند 
از آن می��زان هوش��مندی دیپلماتیک برخوردارند 
که حساس��یت های بی موردی را در روابط تجاری 

تهران و دهلی نو ایجاد نکند.
در خصوص مس�ئله مذاکرات ب�ا طالبان چطور، 
آیا س�فر عمران خ�ان می توان�د در تاش های 
دو کش�ور برای گفت وگو با طالبان تاثیر داشته 
باش�د؛ اکنون هم بازیگران مختلفی از روسیه تا 
آمریکا و حتی چین در کنار ایران هم تاش هایی 
برای گفت و گو با طالبان را در دس�تور کار دارند 
و در این راستا سال گذشته هم آقای شمخانی، 
دبیر کل شورای عالی امنیت ملی از کوشش های 

ایران پرده  برداشت؟
من بر این باورم که ش��رایط کنونی، به خصوص 
در یک سال گذشته به گونه ای بوده است که احتماال 
این مسئله در دستور کار مذاکرات آقای عمران خان و 
مسئولین ایرانی قرار بگیرد. اما باز هم تأکید می کنم 
گفت وگو و مذاکره در خصوص مسائل مهم امنیتی، 
دیپلماتیک و سیاست خارجی مانند مذاکره با طالبان 

چیزی نیست که در حدود اختیارات رئیس جمهور و 
نخست وزیر پاکستان قرار بگیرد. 

یعن��ی حت��ی اگر در ای��ن باره گف��ت و گویی 
می��ان دو ط��رف در این س��فر هم ش��کل بگیرد، 
نمی تواند راهب��رد آی.اس.آی را در قبال اهدافش 
تغیی��ر ده��د. به ه��ر ح��ال در طول س��ال های 
گذش��ته آی.اس.آی از اه��رم ناامن��ی در مرزهای 
ایران، افغانس��تان و هندوس��تان به دنبال افزایش 
حمایت ها و کمک های مالی و تس��لیحاتی ایاالت 
متحده آمریکا به خود بوده اس��ت. یعنی هر زمان 
که پاکس��تان احس��اس کند که با مشکالت مالی 
و تس��لیحاتی روبه رو اس��ت حمایت ه��ای خود را 
از گروه های��ی مانند طالب��ان و القاعده و نظایر آن 
افزایش می دهد تا با پررنگ کردن موج ناامنی در 
این کش��ورها شرایط را برای تخصیص کمک های 
مالی و تس��لیحاتی آمریکا شکل دهد. پس به نظر 
نمی رسد که اساس��ا آی.اس.آی بخواهد این اهرم 
مهم را از دس��ترس خارج کند، هر چند که اسالم 
آباد و ارتش این کشور بارها و بارها خود را منادی 
کاه��ش هرج و مرج، مبارزه با افراط گرایی و زخم 
خورده گروه های تروریس��تی اعالم کرده است، اما 
در عمل آن چه روی می دهد چیزی بر خالف این 

را نشان می دهد.
 پس راهبرد نگاه حمایتی آی.اس.آی نسبت به 
ای��ن گروه ها تغییر پیدا نکرده و نخواهد کرد. حتی 
اگر تفاهماتی میان ایران و پاکس��تان در خصوص 
مذاکره با طالبان شکل بگیرد. همچنان که آمریکا 
ه��م نیازمند القاعده اس��ت، ولی ه��ر از گاهی هم 

ضرباتی را از این گروه تروریستی خورده است.
با اعمال تحریم های ایاالت متحده آمریکا علیه 
جمهوری اس�امی ایران اکن�ون نقش و جایگاه 
همس�ایگان ما در مناس�بات تجاری به ش�دت 
پررنگ ش�ده اس�ت. با توجه به ای�ن که در این 

خصوص کم کاری های فاحشی در افزایش سطح 
روابط تجاری با پاکستان صورت گرفته که نمونه 
بارز آن عدم اتمام خط لوله گازی صلح به خاک 
پاکس�تان است، می توان گفت سفر عمران خان 
حداقل در حوزه روابط اقتصادی دو کشور کاری 

را صورت دهد؟
به نکته بس��یار مهمی اشاره کردید. زمانی که 
سال گذشته وزارت خرانه داری امریکا معافیت های 
تحریمی خود را در خصوص بندر چابهار به منظور 
س��رمایه گذاری هندی ها اعمال کرد، شاهد بودیم 
که چ��ه تکاپویی از جانب دهلی نو در این راس��تا 
روی داد. به م��وازات آن تالش تهران برای افتتاح 
خط راهن مشترک ایران - افغانستان - هندوستان 

بستر را گسترش داد. 
از این رو به واسطه همین معافیت های تحریمی 
هندوستان سعی کرد که بیشترین بهره اقتصادی و 
تجاری را از آن ببرد، چون من قبال هم اشاره کردم 
به همان اندازه که ایران به جایگاه و ظرفیت تجاری 
هندی ها نیاز دارد، دهلی نو نیز نیازمند گسترش و 

تعمیق روابط خود با ایران است. 
این مس��ئله سبب شده اس��ت تا عمران خان 
در ح��وزه تجاری به دنبال موازن��ه قوا با هندی ها 
و عق��ب نماندن از دهلی باش��د. پس یقینا در این 
س��فر معاهدات و توافق نامه هایی در این خصوص 
ص��ورت خواهد گرف��ت، به ویژه که ای��ران هم در 
سایه تحریم های آمریکا به دنبال تقویت مناسبات 
تجاری با همه همسایگان و استفاده از ظرفیت ولو 
اندک هر بازیگری در مقوله تجارت دو جانبه است. 
لذا من معتقدم که عمران خان بدون انعقاد قرارداد 

و تفاهم نامه تجاری تهران را ترک نخواهد کرد.
ول�ی ظرفیت اقتصادی پاکس�تان چندان جدی 
نیس�ت، ب�ه خص�وص که مش�کات تج�اری و 
اقتصادی این کشور به گونه ای است که اگر سال 
گذشته وام های عربستان و امارات متحده عربی 

وجود نداشت یقینًا دولت ورشکسته شده بود؟
م��ن معتقدم ک��ه اگر چه ظرفی��ت اقتصادی 
پاکستان جدی نیست، اما به هر حال اسالم آباد در 
این شرایط نیاز دارد که با افزایش مناسبات تجاری 
با همس��ایگانش قدری رواب��ط و جایگاه اقتصادی 
خ��ود را ارتقا ببخش��د، به خصوص ای��ن که ایران 
همواره در مس��ئله امنیت و اقتصاد پیشگام بوده و 
نظرات مثبتی داش��ته است. مثال در رابطه با خط 
گازی که به آن اش��اره داشتید پاکستانی ها هم به 
ش��دت مشتاق این مسئله بودند، اما به واسطه کم 
کاری در دو طرف و مهمتر از آن کارش��کنی های 
آمریکا این مهم تاکنون محقق نش��ده است. لذا به 
نظر می رسد که این سفر می تواند حداقل در حوزه 

تجاری گام های خوبی را برای دو طرف بر دارد.

پاکستان تازه به اهمیت امنیتی و نظامی ایران پی برده است

آینده روابط تهران و اسالم آباد بعد از سفر عمران خان

یکا برای برخی همکاری های خارجی با سپاه چیست؟ پیام معافیت آمر


