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«ابتکار» سفر عمران خان ،نخست وزیر پاکستان به ایران را بررسی میکند

تکیه کمدین اوکراینی
بر صندلی ریاست جمهوری

نظرسنجی از کسانی که روز یکشنبه پای
صندوقهای رای رفتند تا رئيس جمهوری جدید
اوکراین را انتخاب کنند ،نشان میدهد والدیمیر
زیلنسکی کمدین ،پیروز دور دوم انتخابات
است .هر چند نتایج قطعی انتخابات تا عصر
روز گذشته اعالم نشده اما پترو پروشنکو،
شکست خود در انتخابات را پذیرفته است.
به گزارش یورونیوز ،والدیمیر زیلنسکی
یک کمدین  ۴۱ساله است که در برنامههای
تلویزیونی اوکراین برنامه اجرا میکند .او
توانسته  ۷۳درصد آرا را در دور دوم انتخابات
ریاست جمهوری این کشور به خود اختصاص
ی نشان میدهد که
دهد .آخرین نظرسنج 
پروشنکو ،رئيس جمهوری کنونی اوکراین تنها
موفق شده  ۲۵درصد آرا را به خود اختصاص
دهد.
پیشبینیها و نظرسنجیهای پیشین حکایت
از این داشت که بیشتر رأیدهندگان اوکراینی
از وضعیت موجود در کشور به تنگ آمده و به
احتمال زیاد والدیمیر زیلنسکی را برمیگزینند.
این نامزد تا پیش از این مجری و بازیگر کمدی
بوده و هیچگونه پیشینه فعالیت یا مدیریت
سیاسی نداشته است .او که در یک سریال
تلویزیونی نقش رئیس جمهوری را بازی کرده،
اکنون در عالم واقعیت این سمت را از آن خود
میکند .ترجیح این نامزد به رقیب او یعنی پترو
پروشنکو ،نامزدی کارکشته در سیاستورزی
و رئیس جمهوری کنونی اوکراین ،در واقع
به معنی رد سیاستهای دولت در سالهای
اخیر و مطالبه تغییرات و اصالحات است.
کارشناسان دلیل اصلی افول پروشنکو را
شکست او در بهبود وضع معیشتی و مبارزه با
فساد مالی و اداری میدانند.
اهمیت ویژه اوکراین قرار گرفتن این کشور
در میانه نزاع غرب با روسیه است .این نزاع
از زمان اعتراضهای خیابانی سال ۲۰۱۴
موسوم به «انقالب میدان» و در پی آن الحاق
شبهجزیره کریمه به روسیه به اوج خود رسیده
است .هر دو نامزد رقیب انتخابات اوکراین در
سخنرانی تبلیغاتی خود در ورزشگاه پایتخت،
کییف تأکید کردند که کشور را در مسیر
دوستی با غرب نگه میدارند .همچنین هر دو
آنها لزوم شتاب دادن به اصالحات و جذب
سرمایهگذاری خارجی را یادآور شده و بر ادامه
همکاری کشور با صندوق بینالمللی پول
برای پرهیز از بحران مالی تأکید کرد ه بودند.
گفته میشود عالوه بر اینکه روسیه پیروزی
زیلنسکی را فرصتی برای بهبود روابط دو کشور
اعالم کرده ،اتحادیه اروپا نیز از روی کار آمدن
وی استقبال کرده است.
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دولت سریالنکا مسئول انفجارهای
مرگبار این کشور را اعالم کرد

تحول روابط در گرو شناسایی ظرفیتها
با این حال روز گذشته حسن روحانی و عمرانخان
در تهران بر افزایش همکاریهای دوجانبه میان
تهران و اسالمآباد تاکید ویژهای داشتند و در این
رابطه رئیسجمهوری کشورمان در نشست خبری
مشترک با نخست وزیر پاکستان ،از برداشتن گام
جدید در روابط میان دو کشور سخن گفت .روحانی
اشاره کرد ،تهران و اسالمآباد در توسعه روابط کامال ً
مصمم هستند و هیچ کشور ثالثی قادر نخواهد بود
روابط دوستانه دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
همچنین گفته میشود که در این دیدارها عالوه بر
مناسبات سیاسی و اقتصادی ،دو طرف توافق کردند
که همکاریهای امنیتی را افزایش داده و نیروهای
مرزبانی و اطالعاتی دو کشور و همچنین یک نیروی
واکنش سریع مشترک در مرزها برای مبارزه با
تروریسم تشکیل دهند.
در همین راستا و به منظور
بررسی ظرفیتهای موجود
میان ایران و پاکستان
برای گسترش و ارتقاء
روابط دو جانبه با فرزاد
رمضانی بونش کارشناس
و تحلیلگر مسائل شبهقاره
توگویی را صورت دادهایم
هند گف 
که مشروح آن به شرح ذیل خواهد بود.
همزمان با ورود عمران خان نخست وزیر
پاکستان به ایران ،صحبت از تحول روابط میان دو
کشور مطرح شد؟ با توجه به این امر ،شرایط کنونی
را برای تحول روابط چگونه ارزیابی میکنید؟
با نگاه به پیشینه روابط میان ایران و پاکستان
در مییابیم که این روابط بر خالف انتظاراتی که
از زمان روی کار آمدن عمران خان وجود داشت،
رقم خورد .در طول ماههای گذشته انتظار میرفت،
حداقل روابط دو کشور در حوزه تجاری گسترش
پیدا کند ،اما در این میان نقش عربستان و آمریکا
به عنوان دو بازیگر منطقهای و بینالمللی و جنس
روابط آنها با اسالمآباد باعث شد که عمال ً توقعات
در مورد افزایش روابط میان ایران و پاکستان برآورده
نشود.
حتی بر خالف گمانهزنیهای قبلی که قرار بود
عمران خان در اولین سفر خارجی خود پس از
رسیدن به مقام نخستوزیری به ایران سفر کند،
ما شاهد بودیم که او ریاض را به عنوان نخستین
مقصد رسمی خارجی خود برگزید و چند بار نیز
این سفرها در طول ماههای گذشته تکرار شد .از
سوی دیگر باید گفت که عمران خان از زمان روی
کار آمدنش ،دامنه و حجم مراودات سیاسی و
اقتصادی پاکستان را با عربستان افزایش داده و
در مقابل با توجه به نوع فشارهایی که از منظر
بینالمللی روی این کشور وجود داشت ،ما شاهد
برآورده شدن انتظارات در سطح روابط ایران و
پاکستان نبودیم.
در همین رابطه سفر عمران خان در شرایط
کنونی به ایران از یک سو ،جواب برخی از منتقدان
داخلی وی بود .آنها اعتقاد داشتند که بیتوجهی
عمران خان در مناسبات دولتش با ایران میتواند
پیامدهایی منفی برای منافع اسالمآباد داشته باشد.
به همین دلیل باالخره وی پس از حدود هشت ماه
بعد از رسیدن به مقام نخستوزیری به ایران سفر
کرد.
در این شرایط به نظر میرسد با توجه به تحریمهای
آمریکا علیه ایران و نوع نیازهای اقتصادی دولت
پاکستان ،اسالمآباد معتقد است که باید حداقل در
سطح اعالمی به گسترش روابط با ایران اشاره و سعی
در حفظ مناسبات در سطح کنونی داشته باشد .در
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عمران خان ،نخست وزیر پاکستان برای نخستین بار پس از رسیدن به مقام نخستوزیری به ایران سفر کرد .وی که روز یکشنبه در ابتدا به مشهد
وارد شد بود ،پس از زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) ،به تهران آمد و مورد استقبال رسمی حسن روحانی ،رئیس جمهوری کشورمان قرار گرفت .در
ابتدای به قدرت رسیدن عمران خان در پاکستان ،بسیاری از تحلیلگران معتقدند که فضای سیاسی این کشور و رویکرد حزب او نوید گسترش مناسبات
سیاسی و اقتصادی با ایران را میدهد ،اما رفته رفته آنچنان که باید در سطح روابط دو کشور تغییرات محسوسی ایجاد نشد .البته این امر با توجه به
عملیاتهای تروریستی گروههای افراطی مستقر در پاکستان ،تشدید تحریمهای ایران و نیز سپری شدن مدت زمان اندکی از حضور عمران خان در
راس دولت پاکستان انتظارات بالقوه از افزایش مناسبات را به میزان زیادی تحتالشعاع خود قرار داد.

در وضعیت
کنونی به نظر
میرسد حفظ
سطحکنونی
روابط به
همراه افزایش
همکاریهای
امنیتیبتواند
مهمترینمحوری
باشد که دو
کشور را به سمت
همگراییبیشتر
سوق دهد
این میان یکی از مباحثی که به نظر میرسد مورد
عالقه دو کشور باشد ،موضوع حل و فصل مشکالت
امنیتی در مرزهای میان ایران و پاکستان است .با
توجه به مرز مشترک  900کیلومتری میان دو کشور
و همچنین وجود گروههای تروریستی که میتواند
به منافع ایران و پاکستان آسیب بزند ،در وضعیت
فعلی همراهی مقامات امنیتی پاکستان با عمران
خان در سفر به تهران ،نشان دهنده توجه بیشتر به
مناسبات امنیتی به عنوان یک نقطه عطف در روابط
میان دو کشور است.
از سوی دیگر در حوزه اقتصادی و با توجه به
نیازهای پاکستان به مسئله انرژی و فشارهایی که
دولت اسالمآباد در طول هشت ماه گذشته متحمل
شده است ،به نظر نمیرسد که ما در شرایط کنونی
شاهد رشد چشمگیر مناسبات تجاری میان ایران
و پاکستان باشیم .برآوردها نشان میدهد با وجود
ظرفیتهای فراوان میان دو کشور ،حجم مراودات
اقتصادی در حدود یک میلیارد دالر است .این امر
نشان میدهد ،موانع و چالشهایی در راستای
افزایش روابط اقتصادی میان تهران و اسالمآباد
وجود دارد .به موازات همین مسئله ،موضوع
تحریمهای آمریکا نیز سبب شده تا عالوه بر دولت
پاکستان ،بخش خصوصی این کشور نیز در افزایش
مناسبات تجاری با ایران در بخشهای مختلف
دلسرد شود.
شما به مسئله عربستان اشاره کردید .با توجه

به پیوند استراتژیک میان پاکستان و عربستان ،گفته
میشود که اسالمآباد تالش میکند تا میان تهران و
ریاض نوعی نقش میانجی را ایفا کند .این موضوع را

از چه منظری ارزیابی میکنید؟
این امر از سالها پیش مطرح بوده و پاکستان
این موضوع را در موارد متعددی تکرار کرده است.
ولی به نظر میرسد در وضعیت کنونی توجه به
منافع ملی پاکستان سبب شده تا آنها قصد داشته
باشند با دامن زدن به نگرانیهای ریاض به واسطه
نزدیکی پاکستان به ایران ،از امتیازات گسترده
سرمایهگذاری سعودیها بهره بیشتری ببرند .در
کنار این مسئله ،حجم روابط گسترده امنیتی و
سیاسی باعث شده تا اسالمآباد ایده میانجیگری را
همواره در دستور کار داشته باشد تا بتواند به عنوان
یک کشور ثالث از این اهرم برای تنظیم روابط خود
با ایران و عربستان بهره بگیرد تا با توجه به اهمیت
جایگاه ایران و عربستان در منطقه ،این کشور بتواند
به عنوان بازیگری عملی در میدان کاهش تنشها
حضور داشته باشد.
در مورد روابط ایران و پاکستان بسیاری از
کارشناسان به ظرفیتهای گسترده میان دو کشور
اشاره میکنند .حال آن طور که مشخص است،
گسترش روابط در گرو شناسایی این ظرفیتها
است .اصوال ً مهمترین پتانسیلهای موجود برای
افزایش سطح مناسبات میان تهران و پاکستان از
نظر شما چیست؟
مسلما ً در حوزههای اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی ،بسترهایی جدی برای افزایش مناسبات
میان ایران و پاکستان وجود دارد ،اما در وضعیت
کنونی و با توجه به نوع تحریمهای آمریکا علیه ایران
و ترسی که مقامات پاکستانی از این مسئله دارند،
به نظر میرسد حفظ سطح کنونی روابط به همراه

افزایش همکاریهای امنیتی بتواند مهمترین محوری
باشد که دو کشور را به سمت همگرایی بیشتر سوق
دهد .در این میان اقتصاد به عنوان گام دوم نیز
میتواند در قالب تجارت آزاد و ایجاد گذرگاههای
مرزی جدید در سطح روابط دوجانبه کارگشا باشد،
اما مادامی که این مسائل به طرف سوم پیوند
یافته و به سطح منطقهای و بینالمللی گره بخورد،
باعث میشود تا پاکستانیها مایل نباشند به حوزه
محدودیتهایی که علیه ایران اعمال شده است،
ورود پیدا کنند.
از سال گذشته زمزمههایی مبنی بر شرایط وخیم
اقتصادی دولت عمران خان به گوش میرسد و حتی
گمانهزنیهایی نیز درخصوص سقوط احتمالی دولت
وی وجود دارد .این موضوع تا چه میزان میتواند
جدی باشد؟
به نظر میرسد حضور یا سقوط احتمالی
عمران خان در راس دولت به میزان زیادی به نوع
کنشگری ارتش پاکستان بستگی داشته باشد .در
آغاز به قدرت رسیدن عمران خان ،ارتش نقش
حمایتی از وی داشت .در یک سال گذشته نیز
هر چند مخالفتهایی جدی در عرصه سیاسی و
اقتصادی علیه عمران خان وجود داشت ،ولی به
نظر نمیرسد که تاکنون ارتش به این جمعبندی
رسیده باشد که عمران خان باید جای خود را به
فرد دیگری دهد .به اعتقاد من تا زمانی که ارتش
از عمران خان حمایت میکند و نیروهای مخالف
قدرتمندی نیز در برابر او قرار ندارند ،نمیتوان
حداقل در شرایط فعلی چشماندازی برای سقوط
دولت وی متصور بود.

ایاالت متحده از عدم تمدید معافیت خریداران نفت ایران خبر داد

بازار جهانی نفت در التهاب ماجراجویی جدید کاخ سفید
در حالی که کاخ سفید روز گذشته طی بیانیه اعالم کرد که ایاالت
متحده معافیت هشت کشور را از تحریمهای نفتی ایران تمدید
نخواهد کرد ،مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در نشستی خبری را با
اعالم این خبر مدعی شد :ما در تالش هستیم که درآمد نفتی ایران
صفر شود .بر تحریمهای اعمال شده نظارت داریم و آن را با دقت
به پیش میبریم.
وزیر امور خارجه آمریکا ادامه داد :در راستای پیشبرد تحریمها
علیه ایران تحریمهای نفتی علیه تهران اعمال شد و در ابتدا ما
به هفت کشور در مورد این تحریمها معافیت دادیم که بتوانند
وابستگی خود را به نفت ایران کاهش دهند و به دنبال منابع دیگری
باشند .ما اکنون تصمیم گرفتهایم که دیگر به هیچ کشوری معافیت
ندهیم و در راستای صفر کردن درآمد نفتی ایران حرکت کنیم.
در همین رابطه و در حالی که بسیاری از کارشناسان این اقدام را
موجب اخالل در بازار جهانی نفت ارزیابی کرده بودند ،پمپئو مدعی
شد که با کشورهای تولیدکننده نفت همکاری کردیم که خالء نفت
ایران را جبران کنیم .آمریکا االن خودش یک تولیدکننده بزرگ نفت
است و عالوه بر تولیدکنندگان نفت با مشتریان نفت ایران همکاری
میشود تا خالء آنها نیز جبران شود.
به گزارش ایسنا ،وی گفت :ما  ۱۲شرط را مطرح کردیم که
میخواهیم به آنها برسیم و اگر ایران به آنها تن بدهد ،عالی است
وگرنه کارزار فشار ما به قوت خود باقی خواهد ماند.
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه نشست خبری خود در واشنگتن
در پاسخ به این سوال که آیا فکر میکند پنج کشور بزرگ واردکننده
نفت از ایران از تصمیم آمریکا تبعیت خواهند کرد ،اظهار کرد :ما
این نکته را به صورت روشن گفتهایم که عدم رعایت این موضوع
باعث میشود که تحریم شامل حال آنها شود .در همین راستا و در

حالی که جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ و بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر رژیم صهیونیستی از این اقدام کاخ سفید استقبال
کردهاند ،برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در
کنفرانسی خبری مدعی شد که در سال جاری صادرات نفت ایران را
به صفر خواهیم رساند.
ایران اعتباری برای معافیتهای اعطایی قائل نبوده و نیست
این در حالی است که عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه
کشورمان در واکنش به این اقدام آمریکا گفت :با توجه به غیرقانونی
بودن اصل تحریمهای مورد نظر ،جمهوری اسالمی ایران اصوال
ارزش و اعتباری برای معافیتهای اعطایی بر تحریمها قائل نبوده
و نیست.
وی در عین حال افزود :با این حال ،با توجه به تاثیرات منفی
عملی این تحریمها و احتمال افزایش این اثرات منفی با عدم تمدید
معافیتها ،وزارت امور خارجه به صورت مستمر با تمامی نهادهای
ذیربط داخلی در تماس بوده و نیز رایزنیهای فشردهای با بسیاری
از شرکای خارجی اعم از اروپایی ،بینالمللی و همسایگان صورت
داده است .نتیجه این تماسها و رایزنیهای داخلی و خارجی به
مراجع عالی تصمیمگیری منعکس شده و به زودی تصمیم مقتضی
در این خصوص اتخاذ و اعالم خواهد شد.
چین خرید نفتی خود از ایران را به صفر نمیرساند
از سوی دیگر ،چنگ شوان سخنگوی وزارت خارجه چین روز
گذشته در مصاحبه با روزنامه دیلینیوز گفت :همکاری دوجانبه
چین با ایران مطابق با قانون است .سخنگوی وزارت خارجه چین اما
در ادامه از پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد تبعیت دولت پکن از
به صفر رساندن واردات نفت از ایران امتناع کرد.
در این میان دونگ شیوچنگ ،مدیر تحقیقات سیاست انرژی

دانشگاه پکن میگوید :شرکتهای چینی ممکن است برای نشان
دادن سطح سازگاری خود با آمریکا واردت نفت خام از ایران را
کاهش دهند ،اما هرگز خرید نفتی از ایران را به صفر نخواهند رساند
زیرا این اقدام در سیاست بلندمدت چین بسیار زیانبار خواهد بود.
تبعاتی که متوجه بازارهای جهانی نفت خواهد شد
در همین رابطه روزنامه آمریکایی واشنگتن پست طی گزارشی در
این خصوص نوشت :هدف وزارت خارجه آمریکا از تحریم کشورهای
واردکننده نفت ایران ،باال بردن هزینه رفتارهای ایران در منطقه
است اما تصمیم آمریکا برای پایان دادن به این معافیتها تبعاتی
برای بازارهای جهانی نفت دارد .به گزارش ایرنا در ادامه این گزارش
امده است :گفته میشود پمپئو قرار است این مطلب را بنا برتعهدی
که از دیگر تامینکنندگان نفت خام مانند عربستان و امارات گرفته،
اعالم کند .ترامپ پنجشنبه گذشته با محمد بن زاید آل نهیان،
ولیعهد امارات در این خصوص گفتوگو کرده است.
واشنگتن مدعی شده بود که قصد دارد صادرات نفت ایران را به
صفر برساند اما از همان ابتدا در اجرای این سیاست شکست خورد
و در نهایت در ماه نوامبر مجبور شد هشت کشور شامل چین،
هند ،ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان ،ترکیه ،ایتالیا و یونان را به مدت 6
ماه از تحریمهای نفتی علیه ایران معاف کند .حال با پایان یافتن این
معافیت و عدم تمدید آن ،واشنگتن پست گزارش میدهد :هند و
چین در حال حاضر بزرگترین واردکنندگان نفت از ایران هستند.
اگر این کشورها با خواستههای ترامپ همراهی نکنند ممکن است
روابط دوجانبه این کشورها با آمریکا دچار تنش شده و به موضوعات
دیگری مانند تجارت سرریز کند .این گزارش همچنین حاکی از آن
است که آمار و گزارشهای تحلیلگران غیردولتی نشان از آن است
که صادرات نفت ایران در اوایل سال  2019افزایش داشت.

دولت سریالنکا اعالم کرد که یک گروه محلی
مسئول انفجارها بوده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روسیا الیوم،
دولت سریالنکا «جماعت ملی توحید» را که
یک گروه محلی است ،مسئول حمالت روز
یکشنبه در کشور معرفی کرد.
دولت این کشور تاکید کرد :ما بر این باور
نیستیم که این حمالت فقط توسط مجموعهای
از افراد در داخل کشور انجام شده باشد
بلکه یک شبکه بینالمللی وجود دارد که اگر
این شبکه وجود نداشت این حمالت انجام
نمیشد .یک بازرس ارشد سریالنکا روز گذشته
اعالم کرد ،هفت عامل انتحاری در حمالت
مرگبار سریالنکا که جان  ۲۹۰تن را گرفت و
بیش از  ۵۰۰زخمی بر جای گذاشت ،مشارکت
داشتند .یک مقام دولتی هم گفت گروهی
محلی موسوم به «جماعت ملی توحید»
مسئول این حمالت است .به نقل از خبرگزاری
رویترز ،آریاناندا ولیانگا ،مقام ارشد در بخش
حقوقی دولت سریالنکا اعالم کرد :دو عامل
انتحاری خودشان را در هتل لوکس شانگریال
در کلمبو ،پایتخت سریالنکا منفجر کردند.
سایر مهاجمان هم سه کلیسا و دو هتل دیگر
را هدف گرفتند .چهارمین هتل و خانهای در
حومه پایتخت سریالنکا هم هدف قرار گرفتند
اما هنوز مشخص نیست که این حمالت چگونه
رخ داده است .ولیانگا تاکید کرد :تحقیقات
همچنان ادامه دارد.
در همین حال راجیتا سناراتنه ،سخنگوی
کابینه سریالنکا تاکید کرد :حمالت مرگبار در
روز عید پاک با کمک یک شبکه بینالمللی
صورت گرفته است .این مقام با اشاره به
حمالت متعدد روز یکشنبه گفت :گمان نکنیم
این حمالت تنها از سوی گروهی از مردمی که
در این کشور هستند ،محدود باشد .بدون یک
شبکه بینالمللی این حمالت موفقیتآمیز
نبود .جماعت ملی توحید هنوز مسئولیت این
حمالت را نپذیرفته است اما دولت سریالنکا
این گروه را مقصر این حمالت میداند .این
گروه متهم به گسترش آنچه که «ایدئولوژی
تروریسم اسالمی» در سریالنکا خوانده شده،
است .عبدالرزاق ،رئیس این حزب به ظن
تحریک نژادپرستی در سال  2016دستگیر شد.
کارشناسان امنیتی میگویند این گروه شاخهای
از داعش در سریالنکا است و برخی اعضایش
برای پیوستن به داعش به عراق و سوریه سفر
کردهاند.

