
ضرورت قطعی شدن احداث خط آهن 
رشت-آستارا

سفیر پیش��ین ایران در جمهوری آذربایجان گفت: 
امید می رود در کمیس��یون مش��ترک تهران و باکو 
راه اندازی و احداث خط آهن رشت-آس��تارا قطعی 

شود.
محس��ن پاک آیین درباره چهاردهمین کمیس��یون 
مش��ترک همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری 
آذربایجان، گفت: چهاردهمین کمیسیون مشترک 
اقتص��ادی ته��ران و باکو ام��روز در ته��ران برگزار 
می شود و یک هیئت بزرگ اقتصادی در حوزه های 
مختلف حم��ل و نقل، صنعت، ان��رژی، ارتباطات، 
بهداش��ت و درمان، بازرگان��ی، فناوری های نوین، 

گردشگری و بانکی وارد ایران می شوند.
او اف��زود: اهمیت برگزاری کمیس��یون مش��ترک 
همکاری های اقتصادی تهران و باکو در این اس��ت 
ک��ه جمهوری آذربایجان موفق ش��ده اس��ت که ۷ 
شهر اشغال شده خود توسط ارمنستان را به دنبال 
آزاد س��ازی قره ب��اغ پس بگی��رد و در این مقطع 
همکاری های دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان 

معنای خاصی پیدا می کند.
پاک آیین ادامه داد: جمهوری آذربایجان برای تثبیت 
شهر های آزاد شده و بازگشت اهالی این مناطق که 
در حال حاضر آواره هستند، نیاز به بازسازی این ۷ 
ش��هر دارد که برخی از این شهر ها مجاور با ایران و 
در کنار رود ارس هستند، بنابراین کشور ما با توجه 
به ظرفیت هایی که در حوزه فنی_مهندسی دارد و 
تولیدات مورد نیاز جمهوری آذربایجان مانند مصالح 
س��اختمانی، اقالم تاسیساتی و مواد غذایی می تواند 
مشارکت جدی در بازسازی این مناطق داشته باشد 
که با توجه به نزدیکی دو کش��ور س��رعت و امنیت 
باالیی دارد و همکاری با ایران هزینه های آذربایجان 
را تقریبا نصف می کند، لذا کمیس��یون مشترک در 

این مقطع بسیار مهم است.
س��فیر اس��بق ایران در جمهوری آذربایجان اضافه 
کرد: هنگامی که به ترکیب کمیس��یون مش��ترک 
همکاری اقتصادی بین ایران و جمهوری آذربایجان 
نگاه می کنیم، همکاری تهران و باکو را در بازسازی 
ساختار های شهر آزاد شده را می بینیم، چراکه این 
شهر ها نیازمند برق رسانی، گاز رسانی و تاسیسات 
زیر بنایی هس��تند که ای��ران می تواند در تمام این 

زمینه ها کمک کند.
او افزود: برگزاری کمیس��یون مش��ترک بین ایران 
و جمه��وری آذربایجان در ح��وزه همکاری های دو 
دولت، دو کشور و بین بخش های خصوصی فرصت 
خوبی اس��ت، امیدوارم در این کمیسیون مشترک 
راه اندازی و احداث خط آهن رشت_آستارا قطعی 
شود که بس��یار مهم اس��ت و اخیرا رئیس جمهور 
کشورمان بحث رشت_کاسپین را مطرح کردند که 
خط آهن رشت را از طریق بندر انزلی و بندر آستارا 

به دریای خزر متصل می کند. فارس  

هانی زاده 
باکو درصدد ایجاد مناسبات جدید با 

کشور های منطقه است
کارش��ناس مس��ائل بی��ن الملل گف��ت: جمهوری 
آذربایج��ان درصدد ایج��اد مناس��بات جدیدی با 
کش��ور های منطقه در پرتو تغییرات کاخ س��فید و 

منطقه است.
حس��ن هانی زاده درباره چهاردهمین کمیس��یون 
مش��ترک همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری 
آذربایجان، گفت: نشس��ت همکاری مشترک ایران 
و جمه��وری آذربایجان امس��ال از اهمیت بس��یار 
باالیی برخوردار است، چراکه باکو در طول ماه های 
اخیر دستخوش سلسله تغییرات سیاسی، نظامی و 
جغرافیایی اس��ت و این مسئله بر روی منطقه تاثیر 

فزاینده ای خواهد داشت.
او اف��زود: از آنجای��ی که جمه��وری آذربایجان به 
عنوان یکی از کش��ور های پر اهمی��ت و تاثیر گذار 
در حوزه دریای خزر تلقی می ش��ود، لذا رابطه این 
کشور با ایران یک رابطه تعریف شده در حوزه های 
امنیتی، سیاسی و انرژی تلقی می شود، بهره برداری 
مش��ترک از دریای خزر و ضرورت گسترش سطح 
روابط اقتصادی بین تهران و باکو موجب ش��ده که 

این نشست حائز اهمیت باشد.
هان��ی زاده ادام��ه داد: در چهاردهمی��ن نشس��ت 
همکاری ایران و جمهوری آذربایجان مسائل مختلف 
اقتصادی و ایجاد یک سازوکار تبادل اقتصادی بین 
تهران و باکو برای شکس��تن تحریم های آمریکا در 
جریان نشس��ت مقامات دو کش��ور مورد بحث قرار 
می گی��رد. به نظر می رس��د س��ازوکار هایی که در 
حوزه های اقتصادی ایجاد خواهد ش��د در گسترش 
مناس��بات اقتصادی و افزایش حجم مبادالت بین 

تهران-باکو موثر باشد.  باشگاه خبرنگاران 

اخبار

 آیا برج�ام روزهای آخر خود را س�پری می کند یا 
آنکه ب�رای حفظ و احی�ای توافق هس�ته ای امیدی 

وجود دارد؟
برجام در وضعیت خوبی نیس��ت. دلیلش هم این است که 
برخ��ی از اعضای برجام به تعهدات خود پایبند نبودند.  نه 
تنها ای��ن تعهدات را انجام ندادند بلک��ه از اجرای تعهدات 
برجام��ی و قطعنام��ه ۲۲۳۱ توس��ط بقی��ه کش��ورها هم 
جلوگی��ری می کنن��د. برجام توس��ط قطعنام��ه ۲۲۳۱ به 
بخش��ی از حق��وق بین المللل تبدیل ش��د. در واقع، وقتی 
ش��ورای امنیت قطعنام��ه ۲۲۳۱ را تصویب کرد، مهری بر 
برج��ام زد و آن را به عنوان یک قطعنامه الزم االجرا تعیین 
کرد. وقتی قطعنامه ای نیز الزم االجرا شود، اجرای آن دیگر 
مختص اعضای آن توافق نیست بلکه سایر کشورها هم باید 
به آن پایبند باش��ند. چون براس��اس ماده ۲۵ منشور ملل 
متحد، قطعنامه شورای امنیت باید توسط اعضا اجرا شود.

مس��ئله دوم ک��ه در قطعنامه هم وجود دارد آن اس��ت که 
روابط تج��اری ایران باید با دنیا عادی ش��ود و کش��ورها، 
روابط تج��اری ایران با دنیا را تس��هیل کنن��د. این تعهد، 

تعهد اعضای برجام نیس��ت بلکه تعهد همه کشورهای ملل 
متحد اس��ت. آمری��کا با خروجش از برج��ام، نقض فاحش 
انجام داد. همچنین آمریکا از اجرای تعهدات دیگر کشورها 
که می خواس��تند کار خود را انجام دهند، جلوگیری کرد و 
مانع از اجرای تعهدات آنها ش��د. مثال اگر یک کشوری در 
آس��یا، آفریقا، آمریکای التین یا اروپا می خواست تعهدات 
برجامی اش ک��ه در حقیقت تعهدات من��درج در قطعنامه 
۲۲۳۱ را انجام دهد، آمریکا فضای رعب و وحش��ت ایجاد 
می کرد و اجازه نمی داد کشورها به تعهدات شان عمل کنند 
زیرا اگر این کار را می کردند از سوی این کشور مورد تنبیه 
قرار می گرفتند. بنابراین آمریکا یک اقدام بس��یار غلط، هم 
در ارتب��اط با تعهدات خ��ود و در ارتباط با اجرای تعهدات 

دیگران انجام داد.
اروپایی ها بعد از خروج آمریکا از برجام می گفتند ما تالش 
می کنیم تعهدات م��ان را انجام دهیم ام��ا نمی توانیم. حاال 
نمی توانس��تند یا نمی خواس��تند نتیجه آن ب��رای ما فرقی 
نمی ک��رد. یعنی نتیجه آن، ای��ن بود که ما تعهدات خود را 
انجام می دادیم اما طرف مقابل تعهداتش را انجام نمی داد و 
ما این مسئله را بارها به هماهنگ کننده برجام که اتحادیه 
اروپا اس��ت، اعالم کردیم. این اقدام ایران از همان روزهای 
ابتدایی اجرای برجام یعنی از زمان ریاس��ت جمهوری اوباما 
آغاز ش��د.  دکتر ظری��ف از همان ابتدا در م��ورد تخلفاتی 
که آمریکایی ها داش��تند، نامه نوش��ته و نسبت به اقدامات 
آمریکایی ها اظهار ش��کایت کردند. این نامه ها در طول این 
سال ها به صورت مکرر ارس��ال و ثبت شده است. بنابراین 
اینک��ه می گوییم آمریکا برجام نقض ک��رده و اروپایی ها به 

تعهدات خود عمل نکردند، مبنای آن مشخص است.
 بع�د از مصوبه اخیر مجلس و اق�دام ایران به غنی 
س�ازی ۲۰ درص�دی، روس�یه گفته ای�ران با کاهش 

تعهدات در موضع خروج از برجام است؟

روس��یه نگفته اقدام ایران به منزله خروج از برجام اس��ت. 
نکت��ه ای که درب��اره مصوبه مجلس وجود دارد، این اس��ت 
که مصوبه مجلس الزم االجراس��ت، مثل همه جای دنیا که 
مجال��س آنها وقت��ی قانونی را تصوی��ب می کنند، دولت ها 
مجبورن��د آن را اجرا کنن��د.  وقتی موضوعی در مجلس به 
قانون تبدیل می شود، باید اجرا شود. نکته دوم، در آن پنج 
گامی اس��ت که بع��د از خروج آمریکا ه��ر دو ماه یک بار، 
تعهدات مان را کاهش می دادیم. یکی از گام ها در ارتباط با 
این مسئله بود که ما برای سطح غنی سازی محدودیتی قائل 
نیستیم. البته گفتیم در چارچوب فعالیت های صلح آمیز که 
در ان.پی.تی آمده، محدودیتی برای این مسئله وجود ندارد 
یعنی براساس ان.پی.تی هیچ محدودیت سقف غنی سازی 
برای کشورها وجود ندارد و فقط می گوید که این فعالیت ها 

صلح آمیز باشد.
در ان پی تی درصدی برای س��قف غنی س��ازی وجود ندارد. 
مشخص اس��ت س��وختی که برای یک نیروگاه الزم داری 
و س��وختی که برای ی��ک زیردریایی الزم داری، چقدر و با 
چه درصدی اس��ت. تا زمانی که فعالیت ها صلح آمیز باشد، 

مشکلی براساس ان پی تی نداریم.
 در ان.پی.تی س�قفی برای درصد غنی سازی وجود 

ندارد؟
در ان.پی.تی درصدی برای س��قف غنی سازی وجود ندارد. 
مشخص است س��وختی که برای یک نیروگاه الزم دارید و 
یا س��وختی که برای یک زیردریایی الزم دارید، چقدر و با 
چه درصدی اس��ت. تا زمانی که فعالیت ها صلح آمیز باشد، 
مش��کلی براساس ان.پی.تی نداریم. در یکی از گام هایی که 
برداشتیم، گفتیم دیگر سقفی برای خودمان قائل نیستیم. 
در واقع، به نح��وی ۲۰ درصد را همان موقع اعالم کردیم.  
اسم ۲۰ درصد را نیاوردیم ولی گفتیم سقفی برای خودمان 
قائ��ل نیس��تیم بنابراین چیزی ک��ه االن در حال انجام آن 

هستیم، براساس مصوبه مجلس اقدام جدیدی نیست یعنی 
قبال ما این کار را اعالم کرده بودیم.

 عجله به خرج ندادید؟
تخت روانچی: عجله نیس��ت. ما س��وخت ۲۰ درصد را برای 
نیروگاه تهران نیاز داریم. این هم یک مس��ئله مرسومی در 
دنیا اس��ت که کشورها س��وختی را تولید می کنند و از آن 
برای زمانی که نیاز دارن��د، نگهداری می کنند. اقدام ایران 
کار عجیب��ی نیس��ت و قب��ال نیز اعالم ک��رده بودیم که به 
 IL س��قفی برای درصد غنی س��ازی قائل نیستیم و  اکنون

براساس مصوبه مجلس عمل می کنیم.
 در دوران ترامپ، آمریکا رویکرد یکجانبه گرایی را 
دنبال می کرد. این یکجانبه گرایی موجب شد آمریکا 
نتواند اجماع جهانی علیه ایران ایجاد کند و س�ه بار 
در شورای امنیت و مجمع عمومی شکست خورد. اما 
دولت جدید آمری�کا رویکرد چندجانبه گرایانه دارد. 
از طرفی با تغییر لحن اروپایی ها روبه رو هس�تیم که 
به نظر می رس�د نسبت به قبل تندتر شده اند. اساسا 
ارزیاب�ی ش�ما از تغییر لحن اروپایی ه�ا در این دوره 

چیست؟
اینکه دولت آینده آمریکا چه کار خواهد کرد، نمی دانیم. این 
دولت باید کارش را از روزهای آینده دیگر ش��روع کند، بعد 
ازآن می توان قضاوت کرد. حرف هایی که تاکنون از س��وی 
بایدن و تیم او مطرح ش��ده، صحبت ه��ای کلی بوده مبنی 
بر اینکه به اجرای تعهدات ش��ان برمی گردند ولی نمی توان 
روی حرف های مثبت خیلی حس��اب ک��رد. زمانی می توان 
روی این حرف ها حس��اب کرد ک��ه این صحبت ها عملیاتی 
ش��ود. ما صبر می کنیم و عجله هم نداری��م. بایدن به کاخ 
س��فید می رود و ما منتظریم ببینیم ایشان چه کار می کند. 
م��ا نیز براس��اس عملی که بایدن نس��بت به برج��ام دارد، 
تصمیم می گیریم و اقدام متقابل را انجام می دهیم. بارها هم 
اعالم کرده ایم آمریکا به برجام برگردد و این بازگش��ت هم 
کامل و بدون پیش ش��رط باش��د یعنی بدون اینکه بخواهد 
موضوعات بی ربط و بارب��ط را با برجام مطرح کند. آنها اگر 
به تعهدات شان برگردند، ما هم به تعهدات مان برمی گردیم. 

این موضع اصولی جمهوری اسالمی ایران است.

گزارش

اطالعات رس��یده حاکی از آن اس��ت که محمد بن سلمان 
ضم��ن ابراز نگرانی از وضعی��ت آینده خود با توجه به روی 
کار آم��دن دموکرات ها، پیش��نهاداتی را در ازای وس��اطت 
امانوئل مکرون میان او و تیم جو بایدن و همچنین تشدید 

فشار های پاریس بر تهران مطرح کرده است.
بنا به اعالم نور نیوز، در حالی برخی از رس��انه ها از تماس 
تلفنی ولیعهد رژیم س��عودی با رییس جمهور فرانسه خبر 
دادند که درباره جزئیات این گفت وگو گزارشی منتشر نشد. 
در این خصوص اما؛ اطالعات رسیده حاکی از آن است که 
محم��د بن س��لمان در این گفت وگو ضمن اب��راز نگرانی از 
وضعیت آینده خود با توجه به روی کار آمدن دموکرات ها، 
پیش��نهاداتی را در ازای وس��اطت امانوئل مکرون میان او 
و تیم جو بایدن و همچنین تش��دید فش��ار های پاریس بر 

تهران مطرح کرده اس��ت. ولیعهد س��عودی که با شکست 
دونالد ترامپ در انتخابات اخیر از یک سو و احتمال بسیار 
زی��اد حذف بنیامین نتانیاه��و از رأس هرم قدرت در رژیم 
صهیونیستی از سوی دیگر، حامیان اصلی خود را از دست 
رفته می بیند، تمام تالش خود را به کار گرفته تا مانع اتصال 

حلقه اپوزیسیون داخلی عربستان با تیم بایدن شود.
بن سلمان در این تماس تلفنی، به مکرون پیشنهاد داده که 
در صورت راضی کردن بایدن به ادامه مس��یر کنونی روابط 
واشینگتن � ریاض و منصرف کردن او از پشتیبانی »محمد 
بن نای��ف« و تیمش، ضمن کمک مالی به الیزه برای جبران 
بخش��ی از خسارات اقتصادی ناش��ی از کرونا، قرارداد های 

تسلیحاتی جدیدی را با فرانسه منعقد کند.
ولیعهد س��عودی همچنین در ازای تسهیل روابطش با تیم 

بایدن از کانال مکرون و تش��دید فشار های پاریس بر ایران 
در پرونده هسته ای و موضوعات منطقه ای، به او وعده داده 
که در انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۲ فرانسه، از کارزار 
انتخاباتی او در برابر رقیب سرسختش مارین لوپن حمایت 
مالی کند. از س��ویی؛ بن س��لمان به مکرون قول داده تمام 
امکانات خود را در راس��تای تکمیل برنامه های او در لبنان 
به کار گرفته و به هر شکل ممکن از تشکیل دولتی هم سو 

با جریان مقاومت در این کشور جلوگیری کند.

بن نای��ف ولیعه��د پیش��ین آل س��عود که با دسیس��ه های 
بن س��لمان از قدرت برکنار ش��د و هم اکنون در بازداشت 
خانگی به س��ر می برد، پی��ش از روی کار آمدن ترامپ در 
س��ال ۲۰۱۶ روابط بس��یار خوبی با دموکرات ها داش��ت و 
اکن��ون با توجه به نارضایتی دموکرات ه��ا از عملکرد رژیم 
س��عودی در پرونده های مختلف، بن سلمان نگران گسست 
پیوند ه��ای خود با کاخ س��فید و از دس��ت دادن قدرت در 

آینده است. میزان 

 پیشنهادات بن سلمان به مکرون 
در ازای جلب نظر بایدن 

و فشار بر ایران!

تنش میان ایران و آمریکا بر عراق تاثیر منفی می گذارد
وزیر خارجه عراق با بیان اینکه تنش میان تهران و واشنگتن تاثیر منفی 
بر اوضاع کش��ورش دارد گفت که از ایران درخواس��ت کرده اند که برای 
توق��ف حمالت به منطقه خضرا بغداد، کمک کند. فواد حس��ین، گفت: 
بغداد برای برای محافظت از س��فارتخانه ها ب��ا هیات های دیپلماتیک 

همکاری می کند و حمالت موش��کی به منطقه خضرا دولت را در تنگنا 
ق��رار می دهد. نیروه��ای عراقی برخی از افرادی ک��ه حمالتی علیه منطقه 

خضرا انجام دادند را دستگیر کرده اند. وزیر خارجه عراق همچنین گفت که بغداد 
از ایران درخواست کرده که برای توقف حمالت به منطقه خضرا کمک کند.فواد 
حس��ین گفت: تنش میان ایران و آمریکا تاثیر منفی بر اوضاع عراق دارد. وی در 
ادامه با تاکید بر اینکه کشورش مخالف دخالت های خارجی است گفت که روابط 

عراق و عربستان در بسیاری از زمینه ها گسترش داشته است. فارس  

انتقاد از سکوت سران عراق درقبال ترور سرداران مقاومت
نماین��ده ائت��الف فت��ح در پارلمان عراق ب��ا بیان اینکه س��کوت رئیس 
جمهور، نخس��ت وزیر و رئیس پالمان این کش��ور در برابر جنایت ترور 
فرماندهان پیروزی عجیب اس��ت تاکید کرد: پارلمان عراق به فشارهای 
خود برای اخ��راج نیروهای آمریکایی ادامه م��ی دهد. فاضل الفتالوی، 

تاکید کرد: سکوت رهبران سه گانه عراق در برابر جنایت ترور فرماندهان 
پیروزی)شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس(تعجب برانگیز است و پارلمان 

این کش��ور تصمیم خود در رابطه با اخراج نیروهای بیگانه را اعالم کرده اس��ت و 
برای اجرای این تصمیم به فش��ارهای خود ادامه می دهد. الفتالوی گفت: نشانه 
های جنایت آمریکا روشن است بنابراین برای مجازات مرتکبان این جنایت نباید 
تس��لیم فش��ارهای داخلی و خارجی شد به ویژه اینکه آمریکا به صراحت اعتراف 

کرد که خودش این جنایت را مرتکب شده است. باشگاه خبرنگاران

غرب در پی انحراف توجه از بحران لیبرالیسم است
وزیر خارجه روسیه در یک نشست خبری آنالین عنوان داشت واکنش 
کش��ورهای غربی به بازداشت ناوالنی به معنای انحراف از مسیر توجه 
به "بحران لیبرالیسم" اس��ت. سرگئی الوروف، در این نشست خبری 
گفت: ما شاهد این بودیم که چطور آنها درباره اخبار بازگشت الکسی 

ناوالنی به روس��یه گزارش می دادند. احساس می کنم آنها چطور درباره 
اظهارنظر در این مورد خوش��حال می ش��وند. آنها خوشحال هستند چون 

سیاس��تمداران غربی فکر می کنند ک��ه می توانند توجه را از عمیق ترین بحران ها 
در الگوی توسعه لیبرالی که خودشان ایجاد کرده اند، منحرف کنند. این دیپلمات 
روسی همچنین گفت که غرب باید بازی منصفانه ای را تضمین کند و تالش کند 
تا مش��کالت داخلی را از طریق همکاری بین المللی قابل قبول به جای رسیدگی 

به دالیل خارجی به منظور توجیه چنین اقداماتی حل و فصل کند. تسنیم 
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 س���فیر و نماینده دائم ایران در س���ازمان ملل 
متح���د در نیوی���ورک گف���ت: آمریکایی ه���ا بای���د از 
خصومت دس���ت بردارند و بفهمند ای���ران واقعیت 
قطعی و کشور قدرتمند منطقه است که می خواهد 
در چارچ���وب مقررات بین المللی با همس���ایگانش 
در صل���ح و آرام���ش باشد.مش���روح مصاحبه مجید 

تخت روانچی با ایرنا در ادامه می آید:

نیاز ایالت بلوچستان پاکستان به تداوم تجارت با جمهوری 
اس��المی ایران به ویژه فعالیت های اقتص��ادی در مرزهای 
مش��ترک باعث ش��د تا دولت اس��الم آباد تدوی��ن راهکار 
مدیریت تجارت قانون با ایران به ویژه واردات سوخت را در 

دستور کار قرار دهد.
قانونمندس��ازی تجارت با جمهوری اس��المی ایران به ویژه 
فرآورده های س��وختی از مطالبات دیرینه جامعه بازرگانی 
پاکستانی به ویژه ساکنان ایالت بلوچستان به عنوان استان 

همجوار مرزی با کشورمان محسوب می شود.
واردات کاالهای اساس��ی از ایران به بلوچس��تان پاکس��تان 
منبع اصلی تامین نیازهای س��اکنان این اس��تان به ش��مار 
م��ی رود اما در روزهای اخیر اجرای ط��رح فراگیر مبارزه با 
پدیده قاچاق به ویژه جلوگیری از ورود غیرقانونی س��وخت 

نگرانی هایی را میان مردم بلوچستان ایجاد کرد و باعث شد 
تا دولت پاکستان طرح تجارت قانونی سوخت با ایران را در 
دست بررسی قرار دهد.  چند هفته از اجرای عملیات فراگیر 
مبارزه با پدیده قاچاق به ویژه واردات غیرقانونی سوخت به 
پاکستان در سراس��ر این کشور به ویژه ایالت بلوچستان به 
اجرا درآمده و تاکنون صدها جایگاه عرضه سوخت به اتهام 

خرید و فروش سوخت قاچاق پلمپ شده است.
دولت ایالتی در بلوچس��تان پاکستان ضمن اعالم حمایت 
از عملیات ضدقاچاق و مش��ارکت با دول��ت فدرال )دولت 
مرک��زی در اس��الم آباد( برای دریافت نتای��ج مثبت از این 
ابتکار، نس��بت ب��ه چالش جدید پیش روی قش��ر کارگر و 
افرادی که با حمل بار سوخت و یا خرید و فروش آن امرار 

و معاش می کنند، ابراز نگرانی کرده است.

پیش تر دولت ایالتی بلوچس��تان از دولت مرکزی پاکستان 
خواس��ته بود تا برای جبران ضررهای ناش��ی از جلوگیری 
از تج��ارت غیرقانونی س��وخت در این ایالت، که تبعات آن 
بیش��تر متوجه قشر ضعیف و کارگر اس��ت، میزان سهمیه 
جذب نیروی کاری رسمی و سطح مشارکت افراد بومی در 

طرح های عمرانی در ایالت بلوچستان را افزایش دهد.
اکنون زمزمه هایی از تکاپوی دولت پاکس��تان برای تدوین 
چارچوبی مبنی بر مدیریت تجارت قانونی سوخت با ایران 
و بررسی زمینه های واردات سوخت از کشور همسایه خود 

ایران شنیده می شود.
تارنمای روزنامه پاکس��تانی »اکس��پرس تریبیون« امروز با 
اش��اره به عملیات فراگیر مبارزه با قاچاق در سراس��ر این 
کشور، تعطیلی صدها جایگاه های متخلف عرضه سوخت و 
کشف و ضبط بیش از ۴.۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق طی 
هفته های اخیر، نوش��ت: وزرات نفت پاکستان با مشارکت 
وزارت امور خارجه درص��دد تدوین راهکاری برای تجارت 

قانونی سوخت با جمهوری اسالمی ایران است.
به نظر می رس��د دولت پاکس��تان ب��رای جلوگیری از قطع 

زنجیره تامین نیازهای ساکنان ایالت بلوچستان که در صدر 
آن تجارت س��وخت ق��رار دارد، و همچنین مقابله با پدیده 
قاچ��اق درحال امکان س��نجی واردات قانونی فرآورده های 

نفتی شامل بنزین و گازوئیل از ایران است.
حرکت جدید دولت پاکستان برای ریشه کنی پدیده قاچاق 
به ویژه تجارت غیرقانونی سوخت وارداتی که به تعبیر شیخ 
رشید یک تصمیم مهم سیاسی است، بیانگر عزم اسالم آباد 
ب��رای تقویت تج��ارت قانون��ی و مدیریت آن ب��ه ویژه در 
گذرگاه های مرزی با کشورهای همسایه از جمله جمهوری 
اسالمی ایران است. عمران خان« نخست وزیر پاکستان ماه 
فوریه س��ال پیش با اعالم طرح جدید مبارزه با قاچاق کاال 
از نیروه��ای امنیتی و انتظامی خواس��ت که با قاچاقچیان 
و بویژه در ایالت بلوچس��تان به ط��ور قاطع برخورد کنند.
وی پیش از این دس��تور، تش��کیل نیروی جدید مبارزه با 
قاچاق کاال و احداث بازارچه مرزی بین ایران و پاکستان را 
صادر کرده بود. مسئوالن و کارشناسان پاکستانی، مبارزه با 
قاچاق کاال و سوخت را برای رونق اقتصادی و رفع بیکاری 

این کشور ضروری می دانند.  فارس 

  تجارت قانونی سوخت با ایران، مطالبه ای 

دیرین در پاکستان

تخت روانچی:

آمریکا با سیاست خصمانه راه به جایی نمی برد


