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اعطای درجه سرلشکری
به فرمانده کل جدید سپاه پاسداران
خبر

فرمانــده کل جدیــد ســپاه پاســداران انقــاب اســامی عصر روز گذشــته به
دریافت درجه سرلشــکری از دســت فرمانده معظم کل قوا مفتخر شــد .به
گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری ،در این مراســم که
فرماندهــان عالیرتبه نظامی و انتظامی حضور داشــتند ،حضرت آیت اهلل
خامنهای پس از اعطا درجه سرلشکری به فرمانده کل سپاه ،ابراز امیدواری
کردند ســردار سرلشکر سالمی ،در مسئولیت جدید با ابتکار ،روحیه و نفس
تازه ،حرکت کند و به پیش برود.

آقایقالیبافکلیگوییبساستراهکاربدهید

ظریف سهشنبه به نیویورک میرود

وزیــر امــور خارجه کشــورمان به منظور شــرکت در نشســت
مجمــع عمومــی بــا عنــوان گرامیداشــت روز بینالمللــی
اخبار چندجانبــه گرایــی و دیپلماســی بــرای صلــح بــه نیویــورک
ســفر میکند .بــه گزارش ایلنــا ،این نشســت اصلیترین برنامــه محمدجواد
ظریف در این ســفر اســت .مجید تخت روانچی ســفیر جدید و نماینده دائم
جمهوری اســامی ایران در ســازمان ملل متحد نیز همزمان با سفر وزیر امور
خارجه عازم محل مأموریت خود میشود .پیشبینی میشود وزیر خارجه در
مدت زمان حضور خود در نیویورک چند مصاحبه مطبوعاتی و سخنرانی در
اندیشکدههای مستقل در برنامه خود داشته باشد.

«فتحاهلل جمیری» فرمانده حفاظت سپاه شد

با حکم روز شــنبه فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،سردار فتح اهلل
جمیری به عنوان فرمانده حفاظت ســپاه منصوب شــد .به گــزارش ایلنا ،در
ســوابق سردار جمیری ،فرماندهی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر و سپاه
الغدیر اســتان یزد دیده میشــود .پیش از این سردار علی نصیری فرماندهی
حفاظت سپاه پاسداران انقالب اسالمی را برعهده داشت.
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رهبرمعظم انقالب در دیدار نخســت وزیر پاکستان:

روابط ایران و پاکستان برخالف میل دشمنان آن باید تقویت شود
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم
انقــاب اســامی عصــر روز گذشــته در
دیــدار آقــای عمــران خان نخســتوزیر
پاکســتان و هیــأت همــراه ،ارتبــاط
ملتهــای ایــران و پاکســتان را ارتباطی
قلبی و عمیق برشمردند و تأکید کردند:
روابط دو کشــور بهرغم دشــمنیها باید
هر چه بیشتر مستحکم و تقویت شود.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتــر
مقام معظــم رهبری ،حضرت آیتاهلل
خامنــهای در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه
ریشــههای تاریخــی ارتباطــات دو ملت
خاطرنشــان کردنــد :اوج عزت و شــکوه
شــبه قــاره هنــد در دوران حکومــت
مسلمانان بر آن بوده است و بزرگترین

ضربــه اســتعمارگران انگلیســی بــه
ایــن منطقــه مهم ،نابــود کــردن تمدن
برجسته اسالمی در آن بود.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تجلیــل از
شخصیتهایبزرگپاکستانیهمچون
اقبــال الهــوری و محمدعلــی جنــاح،
گفتند :روابط خوب ،به نفع هر دو کشــور
است ،اما این روابط دشمنان جدی دارد
که باید برخالف میل آنها ،همکاریها و
ارتباطات در بخشهای مختلف تقویت
شود.
ایشــان ،مســائل امنیتــی در مرزهــای
دو کشــور را مهــم خواندنــد و افزودنــد:
گروههای تروریستی که عامل ناامنی در
مرزها هســتند با پول و ســاح دشــمنان

تغذیــه میشــوند و یکــی از اهــداف
حرکتهــای ضدامنیتــی در مرزهــای
ایران و پاکســتان ،آلوده کــردن روابط دو
کشور است.
رهبر انقالب اســامی همچنین با تشکر
از کمکهــای دولت پاکســتان در قضیه
ســیل اخیر ،آغاز سفر آقای عمران خان
بــه کشــورمان از مشــهد و زیــارت حــرم
مطهر حضرت علیبنموسیالرضا(ع)
را نشــانهای خــوب برشــمردند و ابــراز
امیدواری کردند با عنایات آن حضرت،
ایــن ســفر بــرای هــر دو کشــور مفیــد و
سازنده باشد.
در ایــن دیــدار کــه آقای روحانــی رئیس
جمهــوری نیــز حضــور داشــت ،آقــای

عمــران خــان نخســتوزیر پاکســتان،
مذاکرات خود در تهران را خوب خواند و
گفت :در این مذاکرات بسیاری از مسائل
حل شــد و وزرای پاکستانی نیز مذاکرات
خوبی با همتایان ایرانی خود داشتند.

نخســتوزیر پاکستان با اشــاره به روابط
تاریخــی ایران و هند ،گفت :مســلمانان
 ۶۰۰سال بر هند حکومت کردند و تأثیر
رســمی
ایران بــر آنها چنان بود که زبان
ِ
حکومت هند ،فارسی شد.

آقای عمــران خــان بزرگ تریــن غارت
ثــروت هنــد را مربــوط بــه دوره حضــور
انگلیــس در ایــن کشــور خوانــد و افزود:
انگلیســیها همــه ثــروت هنــد را غارت
کردنــد ،نظــام آموزشــی آن را نابــود و
هند را به عنوان مستعمره جواهرنشان
نامگذاری کردند.
نخستوزیر پاکستان با بیان اینکه برخی
نمیخواهنــد روابط تهران و اســامآباد
به یکدیگر نزدیک شــود ،امــا میتوانیم
بر مشــکالت فائــق آییــم ،خاطرنشــان
کــرد :تــاش میکنیــم روابــط دو کشــور
مســتحکمتر از قبــل شــود و بــا دولــت
جمهــوری اســامی ایــران در تمــاس
مستمر خواهیم بود.

مستقل ها به هم نزدیک می شوند

ایران و پاکســتان نیروی واکنش سریع مشــترک برای مبارزه با تروریسم در مرزها تشکیل میدهند
ادامـــــه از
صفحه اول

 ëëرقابت در چابهار
توســعه خط آهن و مسیر ترانزیتی
بیــن ایــران و پاکســتان از جملــه
پروژههایــی بــوده کــه در فقــدان عزم
جــدی مقامهــای اســامآباد ناتمــام
مانده است .رئیس جمهوری ایران در
دیدار روز گذشــتهاش توسعه راهآهن
اسالمآباد -استانبول و اتصال اروپا به
پاکســتان و چیــن را از جمله اقداماتی
خوانــد که میتواند به تحول بزرگی در
منطقه بینجامد.
پیشتر شیخ رشــید احمد ،وزیر راه
آهن پاکســتان که اواخر ســال گذشــته
بــه ایــران ســفر کــرده بــود از تمایــل
عمــران خــان بــرای گســترش ارتباط
ریلی پاکســتان تا ایران ،ترکیه و روسیه
خبــر داده بــود .ایــن در حالــی اســت
کــه رویکــرد اســامآباد بــرای تکمیل
ایــن پــروژه ریلــی را نمیتوان فــارغ از
همــکاری اقتصــادی ایــران بــا رقیــب
سرســخت پاکســتان در بنــادر مهــم و
اســتراتژیکش از جمله چابهار تحلیل
کــرد .بنــدر چابهــار قــرار اســت قطب
اقتصــادی و میزبــان میلیونهــا دالر
ســرمایهگذاری خارجــی ایران باشــد.
چابهــار بــرای هند از آنچنــان اهمیتی
برخــوردار اســت کــه بیش از ســه دهه
برای توســعه ایــن بندر جنوبــی ایران
کوشــیده اســت .بنــدری کــه هنــد از
طریق آن رقابت با اتحاد اســتراتژیک
اسالمآباد و پکن را جستجو میکند.
بنــدر چابهــار در فاصلــه 170
کیلومتــری بندر گــوادر پاکســتان واقع
شــده و پکــن در آن بــه دنبــال ایفــای
نقشــی مشــابه هنــد در چابهار اســت.
ایــن در حالی اســت که دولــت جدید
پاکســتان ذیل هدف تقویت مراودات
اقتصــادیاش در منطقه بــه حضور و
ســرمایهگذاری در بندر چابهار چندان
بی میل نیست.
حضــوری کــه بیتردیــد چنــدان
خوشــایند دهلــی واقــع نخواهــد شــد
و ایــن ایران اســت کــه باید بــا در نظر
گرفتــن منافــع ملــی خــود در میانــه
رقابــت دیرینــه اســامآباد و دهلــی
بایســتد و در عیــن حــال اهــداف

اقتصــادی و امنیتــی خــود را از طریق
همــکاری متــوازن بــا ایــن دو کشــور
جستجو کند.
عــاوه بــر آنچــه گفتــه شــد ســفر
عمــران خان بــه تهــران در موقعیتی
کــه به نظر میرســد رابطه اســامآباد
و واشــنگتن چنــدان حســنه بــه نظــر
نمیرسد ،به نزدیکی بیش از همیشه
بینجامد .در حالی که به باور بســیاری
شــروع بحــران در روابــط ایــران و
عربســتان که یکی از کشــورهای متحد
و نزدیــک پاکســتان به شــمار میآید،
میتوانســت شــکافهای امنیتــی و
اطالعاتــی ایــران و پاکســتان را بیشــتر
کنــد امــا نــگاه نخســت وزیــر جدیــد
پاکســتان از چرخش سیاسی و نظامی
در قبال همسایگان نزدیکش از جمله
ایران حکایت میکند.
ســفر ســردار باقــری ،رئیس ســتاد
کل نیروهــای مســلح در اواخــر ســال
گذشته به پاکستان که بر پایه نیازهای
راهبردی تهران -اســامآباد در حوزه
اقتصــادی راه
انــرژی و اســتمرار خــط
ِ
ابریشــم و نیــز مقابلــه بــا تروریســم
تفسیر شد ،نخستین نشانههای جدی
در ایــن رابطــه بــود .کمــی بعــد از آن
بود کــه عمران خان ایران را همســایه
مهــم پاکســتان توصیــف کــرد و گفت
برای روابــط بهتر با این همســایهاش
تــاش میکند .حــاال به نظر میرســد
کــه اســامآباد در ادامــه همــان
سیاســت و به رغــم نیازهای مالیاش
بــه کشــورهایی چــون عربســتان از
اهمیت حیاتــی حفظ تهران و تقویت
همکاریهــای امنیتــی بــا آن غافــل
نشده است.
روحانــی و عمــران خــان همچنین
در یک بیانیه مشترک ضمن تأکید بر
ضرورت اجرای هرچه سریعتر برجام
از سوی سایر کشورها با توجه به اجرای
کامــل مفــاد این توافق توســط تهران،
نهادهــای ذیربــط وزارتخانههای خود
را مکلف نمودند تا با اســتفاده از همه
ظرفیتهــا ،کلیه ســازوکارهای الزم را
برای افزایــش حداکثری فعالیتهای
اقتصــادی و بازرگانی فراهــم نمایند.
در ایــن بیانیــه همچنیــن تأکید شــده
که مرزهای دو کشــور باید مرز صلح و
دوستی باشد.

عمران خان چه در سر دارد؟

«همــه مــردم را نمیتــوان
بــرای همیشــه فریــب داد؛
من بــه این حــرف آبراهام
نــــگاه
لینکلــن اعتقــاد دارم ».این ســخنان عمران
خــان ،مؤســس و رهبــر حــزب «تحریــک
انصــاف» در انتخابــات ســال  ۲۰۱۳بــود ،که
گرچــه در آن زمــان از نــواز شــریف ،رقیــب
انتخاباتیاش شکســت خورد اما نشــان داد
او بــرای کنــار زدن رقیبانــش تــا چــه انــدازه
به خواســته مردم بــرای تغییر ســاختارهای
اقتصــادی و سیاســی پاکســتان امیــد بســته
اســت .شــاید آنچه بیش از همه در انتخاب
بیست و دومین نخست وزیر پاکستان نقش
داشــت ،مبارزات او علیه فساد در پاکستان و
وعدهاش بــه روی کار آوردن طبقهای جدید
از سیاســتمداران خوشــنام بود که خوشــایند
طرفدارانش واقع شــد .این سیاســتمدار ۶۵
ســاله که کاپیتان و مربی تیم ورزشی کریکت
پاکســتان بــوده ،چندین ســال پــس از تالش
بــرای جلب حمایــت عمومــی در انتخابات
ســال گذشــته عهــدهدار منصــب نخســت
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اقــدام امریکا مبنی بــر قرار دادن نام ســپاه در فهرســت
گروههای تروریســتی بهانــه جدیدی به دســت مخالفان
تصویــب لوایح مرتبط بــا افایتیاف داده اســت .آنها
درنگ حاال به همیــن بهانه حکم بــه آن میدهند کــه پذیرفتن
توصیههای این کارگروه اقدام مالی به ضرر کشور است.
در همین چارچوب محمدباقر قالیباف ،شهردار پیشین تهران و از رقیبان
انتخاباتی حســن روحانــی در توئیتر نوشــته اســت« :در شــرایط فعلی،
پذیرفتــن توصیههای  ،FATFقطعاً به ضرر ماســت ،اما پاســخ ســریع و
صریح «بله» یا «نه» ،منافع ملی امروز و فردای ما را تأمین نمیکند».
او همچنین در یادداشــتی که روزنامه صبح نو منتشــر کــرده ،از «ضرورت
روزآمدســازی شــیوههای مبارزه با نظام سلطه» گفته اســت .با این حال
مرور این یادداشــت هیچ نشــانه و آدرســی برای برون رفت از مشــکالت
فعلــی و مشــخصاً درباره افایتــیاف ندارد جــز توصیه به یــک الگویی
کــه وی آن را«روزآمد کردن مبارزه» نامیده اســت .قالیبــاف بدون ارائه
مختصــات و جزئیــات ایــن الگــوی پیشــنهادی تنهــا بــه ایــن توصیفات
شعاری و کلی بسنده کرده که «با حضور هوشیارانه و آماده در عرصههای
بینالمللــی میتوانیــم بــرای جمهــوری اســامی فرصتســازی کنیم.
میتوانیــم از دفع تهدید فراتر برویم .البته که الزمــه این کار بهرهمندی از
دیپلماتها و کارشناسان و متخصصان انقالبی است که هم دنیا را خوب
بشناســند ،هم به ارزشهای بنیادین نظام باور داشته باشند .این رویکرد
نه به معنای کنار کشیدن است و نه پذیرش خواستههای نظام سلطه».
قالیبــاف اگــر چــه در همین چارچــوب اذعــان دارد کــه از کنــار نهادهای
بینالمللــی همچــون کارگــروه اقــدام مالی هــم نمیتوان گذشــت اما
همچــون احمــد توکلی ،دیگــر عضو مجمــع تشــخیص مصلحت نظام
حکــم به آن میدهد کــه پذیرفتن توصیههای افایتــیاف قطعاً به ضرر
ماست .در حقیقت او پاسخ نمیدهد که در این الگوی جدید پیشنهادی،
تکلیف ما نســبت به این کارگروه چیســت؟ تبعات ناشــی از نپیوستن به
آن از کدام راهها و توســل بــه چه ابزاری قابل جبران اســت؟ وقتی کانال
تبــادالت مالی ما بــا دنیا قطع باشــد اینکه چــه دیپلماتهایــی در وزارت
خارجه باشــند ،چه توفیــری دارد؟ به نظر میرســد امثال آقــای قالیباف
که عمدتاً در اردوگاه مخالفان دولت مســتقر هســتند ،همچنان با عینک
سیاســی و جناحی به مسائل عمده و مبتالبه کشــور نگاه میکنند و بدون
آنکه پیشنهادهای جایگزین ارائه دهند ،تنها حکم به مخالفت میدهند.
دیــروز فریدون حســنوند ،نایب رئیس کمیســیون امنیت ملــی در نطق
میان دستور خود ادعا کرد که در ســال گذشته  34میلیارد دالر ارز حاصل
از صادرات نفتی و غیرنفتی به کشــور بازنگشته اســت .گذشته از صحت
و ســقم این ادعا یا حداقل درستی یا نادرســتی عدد مورد اشاره ،آیا جای
تردیــد هســت که ایــن بازنگشــتنها بــه خاطــر همــان محدودیتهای
تبادالت مالی است.
بنابرایــن برخــاف ادعــای آقــای قالیباف که «پاســخ ســریع و صریح بله
یا نــه منافع ملی امــروز و فردای ما را تأمیــن نمیکند» ،بایــد گفت که نه
تنهــا تعیین تکلیف لوایح یاد شــده در مجمع تشــخیص مصلحت نظام
حداقل مصداق «سریع» نیست بلکه با تأخیر قابل توجه هم همراه شده
اســت .به هر روی دولت منتخــب مردم لوایحی را تهیــه کرده و مجلس
منتخب ملت هم آنها را تصویب کرده و حال این همه ان قلت و تأخیر
در جمعبندی نهایی مجمع محل ســؤال اســت .مگر آنکه گفته شود این
تأخیرهــا در حکم خرید زمان بر اســاس یــک برنامه و اســتراتژی تعریف
شــده و در چارچوب منافع ملی اســت که البته اظهــار نظرهای مخالفان
بیانگــر چنیــن چیزی نیســت .آنچــه بیشــتر مشــهود اســت ،ضعف در
تصمیمگیری اســت حال این ضعف از کجا نشأت میگیرد ،خود درخور
تأمل بیشتر است.
بنابراین فارغ از آنکه بنا به گفته برخی کارشناســان و نمایندگان مجلس،
تصمیم امریکا ضد ســپاه ارتباط مســتقیمی با افایتــیاف ندارد ،حرف
آخــر همــان اســت کــه مخالفــان نــه پیشــنهاد جایگزینــی میدهنــد نه
مســئولیت تبعات آن را میپذیرنــد .هم مخالف ایدههــا و لوایح دولت
هســتند هــم طلبــکار آن .بســیار شایســته بود کــه جنــاب آقــای قالیباف
مینوشت که در قالب الگوی روزآمدن کردن مبارزه تبادالت مالی کشور
با دنیای پیرامون را چگونه تعیین تکلیف میکند؟
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روحانی  :مرزهای دو کشور باید مرزهای تجارت و ثبات باشد

ëëمحورهایمهمسخنانروحانی:
 یــک نیــروی واکنــش ســریعبــــــرش
مشــترک در مرزهــای ایــران و
پاکستان برای مبارزه با تروریسم تشکیل خواهد شد.
 آمادهایم تا صادرات برق از ایران به پاکستان به 10برابر افزایش یابد.
 بــرای توســعه روابط تجاری کمیتــه تهاتر بین دوطرف تشکیل خواهد شد تا صادرات و واردات تهاتر و در
یک حساب تسویه شود.
 عالقه داریم بنادر چابهار و گوآدر روابط بیشــتریداشته باشند و ارتباط بین این دو بندر با اتصال راهآهن
گسترشیابد.
 ایران و پاکســتان در مســیر تقویت و تحکیم روابطخود اجازه نخواهند داد دیگران در مناســبات دوســتانه
و برادرانه آنها دخالتی داشــته باشند .در شرایط کنونی
کشورهای مستقل منطقه باید مثل ایران و پاکستان در
کنار هم قرار بگیرند و برای آینده ثبات و امنیت منطقه
و مقابله با توطئهها ،برنامهریزی و اقدام کنند.
 بسیار خوشحالم که اراده پاکستان بر این است کهاین کشور در هیچ ائتالف جنگی شرکت نکند و نخواهد
کرد و دو کشور به دنبال صلح و امنیت منطقه هستند.
 -مرزهــای دو کشــور بایــد مرزهای تجــارت ،ثبات و

وزیــری شــد .او پیشتر در ســال  ۱۹۹۶حزب
تحریــک انصــاف پاکســتان را تأســیس کرده
بود و تنها کاندیــدای این حزب در انتخابات
 ۲۰۰۲بــرای کســب کرســی در پارلمــان ایــن
کشــور بود .پس از ســالها حاشیهنشــینی در
صحنه سیاســتورزی پاکســتان حــزب او در
ســال  2013بــه عنــوان یکــی از جریانهــای
سیاسی جدی وارد عرصه سیاسی شد و پس
از کســب آرای دومین حزب بــزرگ برای به
دســت آوردن کرســیهای مهــم در دولــت
امیدوارتر شد.
پنــج ســال بعــد از ایــن موفقیــت بــود کــه
حــزب عمــران خــان در انتخابــات ســال
گذشــته پیشــتاز شــد و او بــا رأی مجلــس به
عنــوان نخســت وزیــر ایــن کشــور انتخــاب
شــد .رویــدادی کــه بیــش از هــر چیــز تحت
تأثیــر موجــی بود کــه ایــن سیاســتمدار تازه
نفــس بویــژه در بین طبقه متوســط شــهری
و رأیدهنــدگان جــوان ایجــاد کــرد .کســانی
کــه از اقتصــاد بحــرانزده و فســاد حاکــم در
بدنــه سیاســی و اقتصــادی دولــت دلــزده

توســعه باشــد و تهران آمادگی دارد همکاریهای خود
را با پاکســتان در زمینههای مختلف اقتصادی از جمله
نفــت و گاز ،بــرق ،پتروشــیمی ،گردشــگری ،علمــی،
دانشــگاهی و بهداشت و درمان بیش از پیش گسترش
دهد.
 ســه کشــور ایران ،پاکســتان و ترکیــه از بنیانگذارانســازمان اکــو هســتند و در قالب ایــن ســازمان میتوان
کمربندی برای ترانزیت شرق و غرب ایجاد کرد و بدون
شــک توســعه راهآهن اســامآباد – اســتانبول و اتصال
اروپا به پاکستان و چین میتواند تحول بزرگی در منطقه
ایجادکند.
 یک ســند همکاری در زمینه بهداشــت و درمان باحضــور رئیس جمهوری ایران و عمــران خان در زمینه
بهداشت و درمان به امضا رسید.
ëëمحورهایمهمسخنانعمرانخان:
 اگر مســأله تروریسم بین دو کشــور وجود نداشتاختالفــات افزایــش نمییافــت .نباید اجــازه دهیم که
شبه نظامیان از خاک دو کشور برای اقدامات تروریستی
استفادهکنند.
 پاکســتان به دنبال یافتن مکانیسمی برای ارتقایمناســبات اقتصــادی بــا جمهــوری اســامی ایــران در
حوزههای مختلف بویژه نفت و گاز است.

بودنــد و به شــعارهای نخســت وزیــر جدید
بــرای تغییــر این وضعیت دل بســته بودند.
اما اهــداف عمران خان برای پاکســتان تنها
معطــوف بــه تغییر و تحوالت داخلی کشــور
نبود .او برنامههای جدی هم برای سیاســت
خارجــی کشــورش در ســر داشــت .فــارغ از
ســابقه تنــش دیرینــه هنــد و پاکســتان ایــن
کشــور به ندرت با دیگر کشورهای منطقه در
مسیر تقابل گام برداشــته است .با این حال
عمران خان وعده داده اســام آباد سیاست
خارجــی متفــاوت و عمل گراتری را نســبت
بــه دولتهای پیشــین دنبال کند .سیاســتی
مبتنــی بر ایجاد موازنــه در روابط منطقهای
اســام آباد کــه پیگیری تام و تمــام آن فارغ
از نیاز اقتصادی این کشــور به دوســتانش در
منطقه نخواهد بود .چه عقبنشینی ترامپ
از پرداخــت کمکهــای مالــی مرســوم بــه
پاکســتان به دلیل آنچه حمایت از تروریسم
عنوان شد ،نگاه نخست وزیر جدید پاکستان
را متوجه ریاض کرده اســت .عمران خان در
نخستین سفر خارجیاش به عربستان رفت

و با وعده کمک  10میلیارد دالری سعودیها
بازگشــت .کمکی که اگر چه رهبران پاکستان
تــاشکردنــد آن را بــه تمایــل ســعودیها
برای ســرمایهگذاری در پاکســتان ربط دهند
امــا بی تردیــد قطع کمکهــای مالی دولت
امریــکا بــه اســامآباد یکــی از مهمتریــن
دالیلــی اســت کــه عمــران خــان را برخالف
انتظارت بیش از گذشــته به محور عربستان
و امارات نزدیک کرده اســت .نزدیکی اسالم
آبــاد به قطــر برای اطمینان خاطــر از تأمین
گاز این کشــور نیز ذیل ضرورتهای یاد شده
قرار میگیرد.
با این حال سیاست خارجی عمران خان
وجــه دیگــری هــم دارد .چرخش به ســمت
چیــن ،ایران و روســیه در همین راســتا قابل
توجیــه اســت .سیاســتی کــه عمران خــان از
قبــال آن میکوشــد با توســعه همکاریاش
با این ســه کشور فشــارهای امریکا را تعدیل
کنــد .افزایــش مشــارکت پکــن در کریــدور
اقتصــادی اســام آبــاد ،امضــای توافقنامــه
نظامــی بــا مســکو و تقویــت همکاریهــای

 پاکستان به دنبال روابط بلندمدت با ایران است ودر این زمینه باید از پتانسیلهای فراوانی که در منطقه
وجود دارد ،استفاده کنیم.
 سفر به جمهوری اسالمی ایران شروع جدیدی درروابط و مناســبات تهران و اســامآباد است واطمینان
میدهــم با اقدامات قاطع علیه تروریســم و همچنین
عملیاتی کردن توافقات انجام شــده ،مشــکالت پیش
آمده کامالً از بین خواهد رفت.
 آمــاده همــکاری بــرای ایجــاد صلــح و امنیت درافغانستان هستیم و قطعاً راهحل برون رفت مشکالت
این کشــور از طریق مسائل سیاســی خواهد بود و صلح
و امنیت در افغانســتان برای جمهوری اسالمی ایران و
پاکستان مفید و حائز اهمیت است.
ی در زمینههای مختلف
 بــه دنبال ارتقای همکار بویژه تجاری ،اقتصادی ،بهداشت و انرژی هستیم.
 پاکســتان از این به بعد هیچگاه بخشــی از ائتالفجنگ نخواهد بود.
 از ابتدا مخالف دخالت و حضور نظامی امریکا درافغانستان و عراق بودم و امروز نیز قویاً مخالف اشغال
جــوالن و اعالم قدس به عنوان پایتخت اســرائیل و نیز
خروج یکجانبه امریکا از معاهده برجام هستیم و آن را
خالفمقرراتبینالمللیمیدانیم.

امنیتی با ایران نشان میدهد رهبران فعلی
پاکســتان بیــش از پیــش بــه تأمیــن امنیــت
بومــی منطقــه میاندیشــند .چــه در همین
مــدت حضــور نخســت وزیــر جدیــد روابــط
تهران و اســام آبــاد در حوزههــای مبارزه با
تروریسم و همکاریهای اطالعاتی و امنیتی
نزدیکتر از پیش شد .رویدادی که در نتیجه
آن بحران گروگانگیری مرزی سربازان ایران
در مرزهــای شــرقیاش بــا همــکاری قابــل
مالحظهای از ســوی دولت پاکســتان همراه
شــد و بــه آزادی اکثر گروگانهــا طی یکی دو
ماه اخیر انجامید .بنابراین به نظر میرســد
بــه رغــم وجــود تقابــل پیــدا و پنهــان جبهه
منطقــهای ضــد ایــران بــه رهبــری امریــکا،
اســرائیل و عربســتان مقامهای اســام آباد
ذیل اهــداف تازهای که در سیاســت خارجی
و بــا ابتنــا بــر موازنهگرایی و کاهــش تنش در
دستور کار قرار دادهاند ،میکوشند در فضای
تقابلی تهران و ریاض در وســط قرار گیرند و
چه بســا از فرصت میانجیگری میان این دو
کشور نیز غفلت نکنند.

