
نوری مالکی:

کنفرانس ورشو شکستی آشکار برای اعراب بود

نخست وزیر پیشین عراق با تمجید از موضع بغداد در رابطه با کنفرانس 
ورشو و عدم مشارکت در آن گفت: کنفرانس ورشو نشانه شکست آشکار 
اعراب بود که می خواستند نوک پیکان مواجهه را از اسرائیل به سمت ایران 

تغییر دهند.
به گزارش ایسنا، نوری مالکی، نخست وزیر پیشین عراق و رئیس ائتالف دولت 
قانون این کشور در گفت وگو با شبکه العهد گفت که کنفرانس ورشو نشانه شکست 

آشکار برخی کشورهای عرب بود.
وی با هشدار درباره اهداف این کنفرانس و خطرناک بودن آن برای منطقه گفت که 
برخی از کشورهای عربی با شرکت در چنین کنفرانس هایی سعی دارند جهت پیکان 

مواجهه را از رژیم صهیونیستی به سمت جمهوری اسالمی تغییر دهند.
نوری مالکی با بیان اینکه تبعات و پیامدهای چنین اقداماتی عراق و همه کشورهای 
منطقه را تهدید می کند افزود: کنفرانس ورشو روابط سری و مخفیانه چند سال پیش 

تعدادی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را آشکار کرد.
نخست وزیر پیشین عراق در ادامه از مواضع بغداد در رابطه با این کنفرانس و عدم 

مشارکت در آن تمجید کرد.
نوری مالکی در ادامه به دیدارش با یکی از وزرای خارجه کشورهای عربی در دوره 
نخست وزیری خود اشاره کرد و گفت که این وزیر خارجه، طرحی موسوم به نظام 

اقتصادی خاورمیانه را مطرح کرد که در آن رژیم صهیونیستی نیز مشارکت داشت.
رئیس ائتالف دولت قانون عراق افزود: به وزیر عربی گفتم که عراق عضو هیچ 

سازمانی که رژیم صهیونیستی در آن شرکت داشته باشد، نخواهد شد.
المالکی با بیان اینکه مساله فلسطین و قدس باید مساله اول تمام امت اسالمی 
باشد افزود: راه حل دو کشوری که در نشست اتحادیه عرب سال ۲۰۰۲ در لبنان 

مطرح شده بود، طرح سعودی است و عراق با آن موافقت نکرد.

پاکستان و چین مرحله دوم توافقنامه تجارت آزاد را 
امضا می کنند

روزنامه د نیوز اینترنشنال پاکستان به نقل از یک مقام آگاه نوشت، اسالم 
آباد و پکن قرار است دومین مرحله توافقنامه تجارت آزاد را تا ژوئن 2019 

امضا کنند.
این روزنامه به نقل از این مقام آگاه افزود: دو کشور در زمینه توافقنامه تجارت آزاد 
به پیشرفت هایی رسیدند و قرار است تا ژوئن ۲۰19، دومین مرحله توافقنامه تجارت 
آزاد را امضا کنند. به همین منظور گروهی از کارشناسان پاکستانی برای تنظیم این 
توافقنامه با بهترین محتوا، تا پایان فوریه به چین می رود و یونس داغا، وزیر بازرگانی 
پاکستان و معاون وزیر بازرگانی چین نیز در مارس دیدار و متن نهایی این توافقنامه 

را تدوین می کنند.
توافقنامه تجارت آزاد پاکستان و چین در سال ۲۰۰6 امضا و در سال ۲۰۰7 
اجرایی شد. این توافقنامه دارای دو مرحله بود که مرحله اول آن در دسامبر ۲۰1۲ 

پایان یافت و مرحله دوم آن از ژوئیه ۲۰13 شروع می شد.
در جریان سفر عمران خان، نخست وزیر پاکستان به چین، پکن به اسالم آباد وعده 

داد وارداتش را از پاکستان دو برابر خواهد کرد.
عالوه بر این، پکن با تمدید سهمیه ویژه صادرات شکر و برنج پاکستان موافقت کرد 

تا از این رهگذر، به افزایش صادرات پاکستان به چین کمک کرده باشد.
صادرات پاکستان به چین، 1.۲ میلیارد دالر در سال است که امکان افزایش آن به 

۲.۲ میلیارد دالر و 3.۲ میلیارد دالر وجود دارد.
عمران خان آبان سال جاری در مالقات با لی که چیانگ، همتای چینی اش، 

خواستار کمک پکن برای برون رفت پاکستان از بحران اقتصادی شد.
چین که قرار است حدود 6۰ میلیارد دالر در چارچوب طرح یک کمربند، یک 
جاده در پاکستان سرمایه گذاری کند، تاکنون چند پروژه زیربنایی پاکستان را آماده 

بهره برداری کرده است.
هدف از اجرای کریدور اقتصادی چین- پاکستان، اتصال سه ایالت شرقی چین 
از طریق مسیرهای جاده ای و ریلی به بندر در حال احداث گوادر در جنوب ایالت 
بلوچستان پاکستان است. چین قصد دارد تولیدات و کاالهای خود را از طریق بندر 

گوادر به کشورهای جهان صادر کند.

پاکستان از هند فرصت خواست
»عمران خان« نخست وزیر پاکستان روز یکشنبه از همتای هندی خود 
خواست تا فرصتی برای صلح به دو کشور بدهد و به وی اطمینان داد در 
صورت ارائه مدارک مستدل درباره حمله تروریستی پولوما از سوی دولت 

هند، پاکستان بالفاصله عامالن این حمله را مجازات خواهد کرد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روزنامه تایمز آو ایندیا، این بیانات عمران 
خان چند روز پس از سخنرانی »نارندا مودی« نخست وزیر هند در اجالس راجستان 
عنوان شد؛ مودی در این اجالس گفت: »همه کشورها در سراسر جهان درباره مبارزه 
با تروریسم به توافق رسیده اند و در تالش برای مجازات عامالن حمالت تروریستی 
هستیم. درد حمله تروریستی پولوما قابل تحمل نیست و ما می دانیم چگونه با 

تروریسم مقابله کنیم.«
در بیانیه منتشر شده توسط دفتر نخست وزیر پاکستان آمده است که در صورتی 
که هند مستنداتی دال بر دست داشتن پاکستان در حمله تروریستی پولوما ارائه 
کند، عمران خان بر سر حرف خود مبنی بر عکس العمل سریع و نابودی عامالن 

حمله تروریستی پولوما خواهد بود.
پیشتر نیز عمران خان به دهلی نو اطمینان داده بود که در صورت ارائه مدارک 
مستند از دست داشتن پاکستان در حمله تروریستی پالواما که گروه جیش محمد 
مسئولیت آن را بر عهده گرفت، پاکستان به سرعت عامالن این حمله را مجازات 
خواهد کرد. اما نخست وزیر هند در پاسخ این پیشنهاد خان گفت: » بنیان گروه 
جیش محمد و رئیس این گروه که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند، در 
پاکستان پایه گذاری شده است و این موضوع برای اثبات دست داشتن دولت 
پاکستان در این حمله کافی است.« با این وجود مودی روز گذشته درباره گفت و 
گوی صلح با پاکستان چراغ سبز نشان داد و اعالم کرد اگر عمران خان برای گفت 

و گوی صلح قدم پیش بگذارد، من نیز برای این مذاکرات رغبت نشان خواهم داد.
در پی حمله تروریستی به کاروانی از نظامیان در کشمیر که روز 14 فوریه )۲5 
بهمن( اتفاق افتاد، 4۰ نفر از پرسنل نظامی هند کشته شدند و بسیار از افراد هم 
آسیب دیدند. جیش محمد یک گروه تروریستی که پایگاه آن در پاکستان است، 
مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. این حمله در پولواما، در نزدیکی پایتخت 

ایالتی سریناگار، اتفاق افتاد.

نیویورک تایمز در گزارشی به بررسی رویکردهای پمپئو در 
سیاست خارجی آمریکا از جمله در ارتباط با ایران پرداخته 
با  بودن  به جای همگام  پمپئو  و تشریح کرده است که 
مقامات دستگاه سیاست خارجی آمریکا، تنها وفادارانه به 

پیروی از خط مشی دونالد ترامپ بسنده می کند.
به گزارش ایسنا به نقل از نیویورک تایمز، نشست ورشو در 
نظر مایک پمپئو، قرار بود قدرتمندترین جلوه دیپلماسی از زمان 
انتصاب به مقام وزیر امور خارجه باشد. حاصل ماه ها برنامه ریزی، 
سرانجام چیزی نبود جز نشستی در میان مقامات بی میل اروپایی، 
دنبال  به  که  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر  و  عربی  رهبران 

نقشه چینی برای مقابله با ایران بود.
سپس مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی 

خود این اتحاد شکننده را از هم گسیخت.
پنس با خطاب کردن مقامات ورشو، انگلستان، فرانسه و آلمان، 
نزدیک ترین متحدان آمریکا را به حمایت از آن چه آن را »حکومت 
آشوب طلب و جنایت کار ایران« خواند متهم کرد. وی از آن ها 
خواست از تضعیف تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا دست 
کشیده و در خروج از توافقی )توافق هسته ای ایران( که سعی 

می کنند آن را حفظ کنند، به دونالد ترامپ ملحق شوند.
پمپئو به صورت غیرعلنی به خاطر این موضوع تا حدی از کوره 
در رفت. معاونان گفتند که پمپئو از این که پنس موجب کارشکنی 
در دیپلماسی شده است انتقاد کرد که این دیپلماسی به گفته 
یکی از مقامات اروپایی، در برگیرنده موافقتی قریب الوقوع برای 
تحریم های جدید علیه آزمایش موشک های بالستیک ایران بود. 
همچنین این انتقاد را به او وارد کرد که پنس موجب ایجاد عناوین 
جدیدی درباره تنش های فرا سوی اقیانوس اطلس شد. پمپئو اما 
به صورت علنی هیچ گاه این خشم خود را به خاطر ثبات روابط 

خود با کاخ سفید بروز نداد.
با گذشت تقریباً یک سال از انتصاب، پمپئو مورد لطف رئیس 
جمهور )دونالد ترامپ( قرار گرفته و قدرت را بدون مخالفت با 
حکم ها و سیاست های کاخ سفید مدیریت کرده است و این چیزی 

است که افراد کمی از اعضای ارشد کابینه ترامپ موفق به کسی آن 
بوده اند. در مقایسه رویکردهای پمپئو و سایر افراد کابینه ترامپ، 
به طور مثال می توان گفت که جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
آمریکا گاهی دیدگاه های خود را بیان کرده و سعی دارد تا موجب 
تغییری در سیاست ها شود، چنان که درباره سوریه این طور بود. 
بولتون گفت که نظامیان آمریکایی تا زمانی که »ایران نظامیانی در 
خاک سوریه داشته باشد« در این کشور می مانند؛ دونالد ترامپ به 

سرعت آن ایده را نقض کرد.

در مقابل، پمپئو وفادارانه به خط مشی ریاست جمهوری پایبند 
است. به طور مثال وی به طور علنی از تأیید ارزیابی های نهادهای 
اطالعاتی، از جمله آن دسته که توسط کارمند پیشین وی در سیا 
گردآوری شده بود و با ترامپ درباره مسائلی همچون کرده شمالی، 
می آورد،  عمل  به  مخالفت  داعش  و  سعودی  عربستان  ایران، 

خودداری می کند.
پمپئو بیشتر در زمینه سیاست با دونالد ترامپ همگام است تا با 
مقامات هم دوره خود در دستگاه سیاست خارجی که اغلب اوقات 

نظرات آن ها با کاخ سفید در تناقض است. پمپئو از تصمیم رئیس 
جمهور آمریکا برای خروج از معاهده تغییرات آب وهوایی پاریس 
و همچنین توافق هسته ای ایران حمایت کرد و این دو از اقدامات 
اصلی باراک اوباما )رئیس جمهور پیشین آمریکا( بود که بسیاری از 

دیپلمات های آمریکایی مشتاقانه از آن حمایت کردند.
یکی از معاونان سابق درباره رویکردهای پمپئو گفته است که 
وی از زمان حضور خود در کنگره »تماما دغدغه ایران را دارد«. 
رویکردهای سرسختانه وی موجب برانگیختن تنش هایی در روابط 
با متحدان اروپایی آمریکا و همچنین دولت عراق شده است که 
دولت ترامپ برای نگه داشتن نظامیان خود در آن جا بدان نیاز 

دارد.
مایک پمپئو روی این حساب می کند که تحریم های ایران منجر 
به ایجاد تغییرات سیاسی در این کشور شود. وی در ورشو در 
ادعایی خصمانه مدعی شد که امیدوار است »مردم ایران علیه 
حکومت استبدادی خود قیام کنند« که پمپئو آن را به خاطر 
برنامه های بالستیک و هسته ای و اقدامات نظامی در منطقه مورد 

انتقاد قرار داده است.
رویگردانی کشورهای اروپایی مذاکره کننده توافق هسته ای با 
آمریکا از جمله انگلستان، آلمان و فرانسه، موجب ناامیدی وی شد؛ 
آن ها از پیروی نقش رهبری واشنگتن سر باز زده و به دنبال حفظ 
توافق هسته ای ایران و ادامه تجارت با آن هستند. چند مسئله 
دیگر نیز موجب تضعیف روابط آمریکا با متحدان خود شده است.

این اتفاق درباره بغداد نیز صدق می کند که پمپئو مقامات 
عراقی را در ماه ژانویه تحت فشار قرار داد تا خریداری انرژی از 
کشور همسایه خود یعنی ایران را متوقف کنند. نخست وزیر عراق 
چند هفته بعد گفت با در نظر داشتن این که گاز طبیعی و برق 
ایران برای عراق که با کمبود انرژی مواجه است، حیاتی نیست، از 
تحریم های واشنگتن پیروی نخواهد کرد. همچنین پمپئو در ماه 
سپتامبر با وجود اعتراض مقامات عراقی و برخی از دیپلمات های 
آمریکایی، با در نظر داشتن آن چه نگرانی ها درباره ایران خوانده 

شده است، کنسولگری آمریکا در بصره را بست.
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 عبداهلل عبداهلل خواستار انعطاف دولت در برابر طالبان شد
رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان با بیان اینکه طالبان تاکنون حاضر به مذاکره با دولت نشده است، گفت: الزم است دولت موانع تحقق این گفت و گو را بردارد و از خود انعطاف نشان دهد. به گزارش ایرنا، عبداهلل عبداهلل روز دوشنبه در 

نشست شورای وزیران این کشور، عدم آمادگی طالبان برای گفت وگو با دولت برای تأمین صلح را بزرگترین مانع دانست و دولت هم باید انعطاف پذیر باشد.وی در باره چگونگی انعطاف توضیح نداد. وی افزود: سران دولت افغانستان برای برداشتن 
موانع میان خود و احزاب سیاسی مشورت خواهد کرد تا روند صلح محدود نشود و بهانه ای برای طالبان باقی نگذارد. 

اخبار نیویورک تایمز در گزارشی نوشت

ایران؛ تمام دغدغه پمپئو

 اهداف سیاسی بن سلمان در سایه سراب سرمایه گذاری

تحلیلگران و رسانه های جهان اعتقاد دارند »محمد بن سلمان« در سفر دوره 
ای خود به چند کشور آسیایی تالش کرد تا اهداف سیاسی خود را با دادن وعده 

هایی بزرگ و فراواقعی در زمینه سرمایه گذاری دنبال کند.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، سفر هفته گذشته »محمد بن 
سلمان« ولیعهد عربستان سعودی به چند کشور آسیایی به همراه چند صد نفر همراه از 
اسالم آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. وی سپس به هند رقیب دیرینه اسالم آباد نیز رفت 
و در آنجا نیز مجموعه از توافقنامه های اقتصادی و سیاسی را به امضا رساند. بن سلمان در 
سومین مرحله از سفر خود به پکن رفت و با دومین اقتصاد بزرگ جهان هم از همکاری 

های نزدیک اقتصادی و مشارکت در پروژه های عظیم این کشور سخن گفت.
گفته می شد محمد بن سلمان قرار بود به کشورهای مالزی و اندونزی هم سفر کند اما 
به دالیل نامعلومی این برنامه تغییر کرد و چین سومین و آخرین مقصد سفر وی اعالم شد.

تحلیل های گوناگونی از سفر دومین فرد پرقدرت عربستان سعودی که در واقع به علت 
کهولت سن پادشاه، همه کاره این کشور است ارائه شد. بسیاری از تحلیلگران سفر آسیایی 
ولیعهد عربستان را تالشی از سوی ریاض برای بازیابی اعتبار بین المللی از دست رفته این 
کشور پس از بحران قتل »جمال خاشقچی« و انتقادات جهانی نسبت به حمله نظامی به 

یمن ارزیابی می کنند.
امضای ده ها توافق در سه پایتخت آسیایی

محمد بن سلمان در جریان سفر دوره ای به پاکستان، هند و چین امضای مجموعه ای 
از قراردادهای گوناگون اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری را اعالم کرد. ولیعهد سعودی 
در اسالم آباد یک قرارداد سرمایه گذاری به ارزش ۲۰ میلیارد دالر را با پاکستان به امضا 
رساند. احداث پاالیشگاه نفت در بندر گوادر پاکستان یکی از پروژه  های وعده داده شده 

از سوی ریاض بود.

وی سپس در دومین مرحله از سفر آسیایی خود وارد دهلی نو شد. البته وی در هند 
با استقبال گرم و خارج از عرف »ناراندرا مودی« نخست وزیر هندوستان روبرو شد که 
با انتقادات بسیاری همراه بود. عربستان سعودی مهمترین تامین کننده نفت خام برای 
پاالیشگاه های هند است. ولیعهد سعودی در دیدار با مقام های ارشد این کشور هم از 
وجود فرصت سرمایه گذاری 1۰۰ میلیارد دالری در هندوستان سخن گفت. برخی رسانه 
ها حتی مدعی شدند ریاض در خالل دو سال این میزان از سرمایه گذاری را در هند نهایی 

و اجرا خواهد کرد.
مرحله سوم سفر بن سلمان به پکن بود که به علت رشد تجارت دوجانبه در سال گذشته 
از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. در دیدار مقام  های چین با ولیعهد سعودی هم توافق هایی 
در زمینه انرژی و نفت و سرمایه گذاری در بخش های تجاری و صنعتی این کشور صورت 
گرفت. ریاض قول سرمایه گذاری حدود ۲8میلیارد دالری در این کشور را داد. گفته می 

شود یکی از توافق ها در زمینه ساخت پاالیشگاهی به ارزش 1۰ میلیارد دالر بود.
ریاض به دنبال متحدانی تازه

سیاست سال های اخیر ریاض اعتبار این کشور در عرصه بین المللی را تضعیف کرده 
است. موضوع قتل روزنامه نگار منتقد دربار سعودی در کنسولگری این کشور در ترکیه نیز 
سقوط بیشتر جایگاه این کشور را به همراه داشت. به اعتقاد کارشناسان کسب اعتبار بین 
المللی و نمایش استقبال گرم در کنار وعده توافق های پرشمار تنها برای جلب نظر افکار 
عمومی جهان صورت گرفته است. روزنامه بریتانیایی »ایندیپندنت« در گزارشی عنوان 
داشت که محمد بن سلمان در سفر آسیایی خود به دنبال متحدانی جدید است تا از حجم 
انتقادهای بین المللی از ریاض بکاهد. به نوشته این روزنامه، تابستان سال گذشته ولیعهد 
سعودی وقت زیادی را برای سفر به پایتخت های اروپایی صرف کرد. وی به آمریکا، بریتانیا، 
فرانسه رفت اما قتل جمال خاشقچی افکار عمومی در کشورهای غربی را در مقابل ریاض 
قرار داد. اکنون اما وی به کشورهایی در آسیا سفر کرد که موضع گیری خاصی را در مورد 

قتل روزنامه نگار منتقد انجام ندادند.
به نوشته این روزنامه بریتانیایی سفر بن سلمان به شرق به مفهوم آن دگرگونی بنیادین 
در سیاست خارجی سعودی نیست و کماکان ایاالت متحده مهمترین مولفه تعیین کننده 
در خط مشی های راهبردی و اقتصادی ریاض است. در واقع سفر آسیایی ولیعهد عربستان 
نشانه ای از آن است که این پادشاهی می خواهد برای دوره های بروز تنش با غرب، 
متحدانی را دست وپا کند. نشریه »تایم« هم در تحلیل این سفر عنوان داشت عربستان 
سعودی تالش می کند تا از شرایط بهترین بهره را ببرد و اعتبار خود را بازیابد. یکی از 
محورهای مورد عالقه ریاض آن است که خود را به عنوان یک میانجی صلح طلب میان 
هند و پاکستان نشان دهد. وی همچنین تالش می کند تا روابط با بزرگترین شریک 

تجاری خود یعنی چین را بسیار نزدیک نشان دهد.
با اینحال تارنمای موسسه پژوهشی »Eurasia Future« اعتقاد دارد سفر به این سه 
کشور آسیایی را باید در دورنمایی فراتر از قتل خاشقچی نظاره و تحلیل کرد. براساس 
این تحلیل، مخالفان محمد بن سلمان به ویژه در غرب بر این موضوع تاکید می کنند که 
استقبال گرم از ولیعهد سعودی برای بهبود اعتبار جهانی صورت می گیرد اما در واقعیت 

وی این سه کشور را به دالیل مذهبی، اقتصادی و راهبردی انتخاب کرد.
در حوزه استراتژیک، محمد بن سلمان تالش می کند تا این کشورها به ویژه هند را از 
ایران دور سازد. وی همچنین تالش می کند تا پاکستان را به تابع )وابسته(و متحد خود 
تبدیل کند. در حوزه اقتصادی نیز چشم انداز ۲۰3۰ عربستان هدف عمده این سفر را 

تشکیل می دهد.
 سرمایه گذاری، وعده هایی بر آب

البته نمی توان ابعاد اقتصادی سفر ولیعهد عربستان به این سه کشور را نادیده گرفت. 
اما تردیدهای بسیار زیادی در زمینه عملیاتی شدن وعده ها و حتی توانایی ریاض برای 

انجام آن ها وجود دارد.
وعده سرمایه گذاری ده ها میلیارد دالری در پاکستان یا قول ها مبنی بر زمینه سازی 
برای استفاده از ظرفیت های هندوستان با سرمایه گذاری 1۰۰ میلیارد دالری از جمله 
ادعاهایی هستند که در این سفر رسانه ای شدند. شبکه خبری الجزیره نوشت محمد بن 
سلمان در هند قول سرمایه گذاری هنگفت ریاض در بخش های زیرساختی، گردشگری، 
ساخت مسکن و تلویزیون را داد. وی در چین هم از همکاری های بسیار نزدیک تجاری 
میان پکن و ریاض سخن گفت. به نوشته تایم، ولیعهد سعودی در چین نیز پروژه عظیم 
کمربند اقتصادی را که جایگزینی برای جاده ابریشم طراحی شده را هدف گرفته است. وی 
تالش می کند سرمایه گذاری هایی را برای حضور در این طرح اختصاص دهد و خود را به 

عنوان قطبی اقتصادی برای پوشش آفریقا به نمایش بگذارد.
البته باید در توانایی و اراده ریاض در عملی ساختن این وعده ها تردید داشت. سفر سال 
گذشته محمد بن سلمان به مصر نیز با هیاهوی بسیار زیادی همراه بود. ولیعهد ریاض در 
آن سفر هم قول سرمایه گذاری هایی هنگفت و فراتر از تصور رهبران مصر را به مقامات 

این کشور داد.
نگاهی به تجربه روبط عربستان و مصر

بخش انگلیسی نشریه »عرب نیوز« در این زمینه نوشت: قاهره به شدت به دنبال جذب 
سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و یکی از گزینه های آن عربستان 
سعودی بود. عربستان سعودی به سرمایه گذاری در بخش های انرژی، خدمات، حمل و 
نقل، پشتیبانی، بهداشت و آموزش این کشور عالقه مندی نشان داد و در نهایت ۲۰ توافق 

جهت سرمایه گذاری در مصر بین دو کشور به امضا رسید.
رسانه ها در آن زمان حداقل میزان سرمایه گذاری وعده داده شده به مقام های قاهره را 
16 میلیارد دالر عنوان کردند. این درحالی است که حجم مبادالت دو طرف در سه سال 
اخیر بین 5 تا 7 میلیارد دالر بوده است. این در حالی است که به اعتقاد تحلیلگران هرچه 
میزان جدیت ریاض در اجرای سند چشم انداز ۲۰3۰ بیشتر می شود از عالقه مندی ریاض 

برای سرمایه گذاری در قاهره کمتر می شود.
روزنامه »عربی ۲1« به نقل از یک استاد علوم اقتصادی در دانشکده روابط بین الملل 
استانبول آورده است اگرچه در این سفر از رشد چشمگیر همکاری اقتصادی سخن گفته 
شد اما به طور عمده این اعداد بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشند رسانه ای و 

تبلیغاتی هستند.

موضوع  همواره  ایران  شرقی  مرزهای  در  امنیت  تامین 
از  است،  بوده  کشور  دو  مقامات  مذاکرات  و  گفت وگوها 
با  مبارزه  بحث  و  زمینه  این  در  است  انتظار  هم  پاکستان 
کردن  ناامن  البته  باشد.  داشته  را  الزم  همکاری  تروریسم 
این منطقه حتما برای کشورهای حافظ منافع در این منطقه 
تلقی  اهمیت  با  مساله ای  ایران  با  و همسایگی  جغرافیایی 
می شود؛ گرچه با توجه به حادثه تروریستی اخیر در استان 
سیستان و بلوچستان ایران، به نظر می رسد موضوع تامین 
امنیت تنها در حد حرف باقی مانده و اقدام عملی به ویژه از 
سوی دولت پاکستان در این زمینه انجام نشده است، اما باید 

دید چه کسانی از ناامن کردن پاکستان نفع می برند.
به گزارش ایسنا، پس از حادثه اخیر در جاده خاش- زاهدان که در 
یک حمله انتحاری توسط تروریست های تکفیری منجر به شهادت 
و مجروح شدن مرزبانان و رزمندگان کشورمان شد، واکنش های 
متعددی انجام شد بر این مبنا که پاکستان هیچ گونه اقدامی در این 
زمینه انجام نداده و عدم کنترل بر مناطق مرزی با ایران موجب شده 
تا ناامنی توسط گروه های تکفیری و تروریستی ایجاد شود و هر از چند 
گاهی امنیت مرزهای شرقی با هجوم وحمله گروه های تروریستی و 

مخاطرات آن ها مواجه شود.
بعد از این حادثه سفیر پاکستان در تهران به وزارت امور خارجه 
احضار  و اعتراض کشورمان به وی ابالغ و تاکید شد که جمهوری 

اسالمی ایران از دولت و ارتش پاکستان انتظار دارد تا با قاطعیت الزم 
علیه پایگاه ها، تحرکات و استقرار گروهک های تروریستی فعال در 
مناطق مرزی این کشور با ایران برخورد کند. در همین راستا معاون 
امنیتی انتظامی وزارت کشور نیز اظهار کرد:  اقدام پاکستان برای مقابله 

با تروریست ها انتظارات ما را برآورده نکرده است.
خارجه  امور  وزارت  واکنش ها، سخنگوی  این  پی  در  همچنین 
پاکستان در پیامی ضمن ابراز همدردی تاکید کرد که پاکستان به 
شدت هر گونه اقدام تروریستی را محکوم می کند، و وزیر خارجه این 
کشور نیز در تماسی با محمد جواد ظریف ضمن محکوم کردن این 
حادثه تروریستی، تاکید کرد که پاکستان آماده مبارزه مشترک با 

گروه های تروریستی است.
با این وجود، شاید مساله اصلی بحث همکاری کردن یا نکردن 
پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم برای تامین امنیت مرزها، به 
نوعی صورت مساله باشد، ولیکن شواهد و قرائن نشان دهنده این 
است که برخی کشورهای منطقه با همکاری آمریکا به دنبال ناامنی 
هستند تا بتوانند سلطه و نفوذ خود را در منطقه غرب آسیا و آسیای 

میانه اعمال کنند و منطقه امنی برای خود داشته باشند.
در چنین شرایطی با توجه به فشارهایی که پاکستان به لحاظ 
اقتصادی و شرایط خاص کشورش با  آن مواجه است، می تواند از هر 
نظر آماده این آسیب پذیری و مستعد بودن برای نا امنی را داشته 

باشد.

این که  بیان  با  ابراهیم فیاض عضو هیات علمی دانشگاه تهران 
عربستان،  آمریکا و امارات در تالش هستند تا پاکستان را به عنوان 
ایران  و  افغانستان  هند،   میانه،   آسیای  در  امنی  نا  برای  محوری 
بشناسانند، اظهار داشت:  منطقه آسیای میانه هم باالترین امکان را 
برای آینده دارد، بنابراین اگر بین ایران، چین و هند در این منطقه 
همکاری ها گسترش یابد حتما پیشرفت قابل توجهی در آینده اوراسیا 
ایجاد می شود و مرکزیتی که اروپا و یا آمریکا در جهان دارند، از بین 
می رود. همچنین در همین رابطه، سرلشکر قاسم سلیمانی  فرمانده 
نیروی قدس سپاه نیز حادثه تروریستی زاهدان را بسیار دردناک 
عنوان کرد و گفت: سوال من از دولت پاکستان این است که به کجا 
می روید، شما که بمب اتم دارید آیا نمی توانید یک گروه چند صد نفره 
تروریستی در منطقه را نابود کنید، مردم خود شما در عملیات های 

مختلف تروریستی چه میزان کشته شده اند.
سلیمانی با بیان اینکه در داخل پاکستان نفوذ پول سعودی صورت 
گرفته و هدف آن ها از هم پاشیدن این کشور است، تاکید کرد:  نباید 
مردم پاکستان اجازه دهند یک آدم کش برای آنها تصمیم گیری کند و 
حتما جمهوری اسالمی انتقام خودش را در رابطه با شهادت شهدای 

اخیر در سیستان و بلوچستان می گیرد.
است؛  معتقد  قاره  شبه  مسائل  کارشناس  مالزهی  پیرمحمد 
نیست  پاکستان  نفع  به  خیلی  که  دارد  وجود  مسائل  یکسری 
مرزهای ایران هم با پاکستان دچار تنش شود، مرزی که پاکستان 

با ایران دارد، تا به حال امن ترین مرز بوده و اولویتی نداشته که 
بخواهند نیروهای شان را در این منطقه متمرکز کنند.

وی همچنین یادآور شد:عربستان تالش می کند، پاکستان را وارد 
جریان ضد ایرانی کند، درواقع اتحادی بین آمریکا، اسرائیل، عربستان 
و امارات به وجود آمده که احتماال ضلع بعدی پاکستان خواهد بود. 
از دیدگاه عربستان سعودی، امارات، آمریکا و اسرائیل اگر نگاه کنیم 
قطعا پاکستان را تحت فشار قرار می دهند تا تکلیف را روشن کند و 
در جهت آن ها قرار بگیرد اما این که پاکستانی ها تا چه اندازه بتوانند 

مقاومت کنند بحث دیگری است.
اخیرا نیز سخنگوی ارتش پاکستان با تاکید بر این که اسالم آباد 
اجازه نمی دهد حمله تروریستی زاهدان تکرار شود، گفت:  اسالم آباد با 

ایران در زمینه امنیت مرزی همکاری می کند.
به نظر می رسد امنیت منطقه ای مهم ترین هدف مشترکی است که 
کشورهای منطقه به دنبال آن هستد اگر چه تحوالت بین المللی تا 

حدی تاثیرات خود را بر این مساله بر جای می گذارد.
با توجه به رویکرد جمهوری اسالمی ایران در تعامل با جهان، راهبرد 
امنیتی نیز بر پایه همکاری کشورها به ویژه در منطقه دنبال می شود 
از این رو دولت های منطقه باید از طریق گفت وگو و مذاکره مقوالت 
امنیتی را مورد توجه قرار دهند و به بهترین راهکار برای دستیابی به 
نتیجه مطلوب طرفین دست یابند،  پاکستان هم از این امر مستثنی 

نیست.

امنیت مرزها در انتظار همکاری اسالم آباد با تهران


