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نگاهکارشناس

آینده مخالفان عمرانخان

*تحلیلگر ارشد مسائل جنوب آسیا و شبهقاره

انتخابات پاکستان نیز شرکت کردهاند .اما برای شناخت بهتر
و درک درس��ت از نزدیکی سعودیها به پاکستان و ایجاد اتاق
عملیاتی مشترک با صهیونیستها و تروریستهای پاکستان
ب��رای ضربه زدن به ای��ران و همچنین نگاهی گذرا به آخرین
سناریوی اتاق مذکور برای ضربه زدن به ملتهای آزاده منطقه،
ابتدا باید دالیل انتخاب این جغرافیا را دانست.

طراحی ترور بخش��ی از رهبران و علمای ش��یعه را در دستور
کار داشته و دارد.
ایج��اد قرارگاههای طرح و عملیات در  2منطقه اورکزئی و
باج��ور به تنهایی نمیتواند به توزیع بحران و افزایش اقدامات
تروریستی در داخل ایران منجر شود .این قبیل اقدامات عالوه
بر طراحی به عنصر انسانی و تشکیالتی برای انجام دستورات
الزم و همچنین عقبه لجستیکی با هدف تامین تسلیحات و
ملزومات یک عملیات نفوذ و تروریستی احتیاج دارد که مثلث
فرودگاهی دالبندین ،جن��اح و تربت میتواند به عنوان مراکز
تامین لجستیک انتخاب شود.

■■جغرافیایرادیکالها

با اینکه افراطگرایی و رشد تشکیالتی گروههای بنیادگرای
رادیکال همواره به هیچ مختصات خاصی محدود نمیشود اما
برخی مناطق به دلیل اهمیت راهبردی به کانون توجه و تجمع
تروریس��تها تبدی��ل میش��ود .مناطق خودمخت��ار قبایلی
پاکستان ( )FATAکه در آغاز هزاره سوم یکی از سنتیترین
سکونتگاههای قبیلهای در جغرافیای جهانی به شمار میرود ،با
توجه به شرایط زیستمحیطی و شرایط اقلیمی منحصربهفرد
خود به یکی از مراکز امن تجمع تروریسم تکفیری تبدیل شده
است .دو خاصیت نفوذناپذیری و مرکزگریزی قبایل پشتون در
این منطقه باعث ش��ده در طول ادوار گذش��ته دولت مرکزی
پاکس��تان در اعمال سیاس��تهای خود در این مناطق موفق
نباش��د .از آنجایی که قدرت بحرانس��ازی و امنیتزایی یک
منطقه ژئوپلیتیک بشدت متاثر از عوامل محیطی و جغرافیای
غالب است ،در نتیجه انسان به عنوان مهمترین عنصر در این
روند مورد توجه قرار میگیرد .این در حالی اس��ت که بعضی
مناطق به دلیل وجود برخی از این عناصر در درون خود بعد از
مدتی به ژئوپلیتیک بحران تبدیل میشوند و پاکستان به دلیل
دارا بودن این ویژگی آن هم در باالترین میزان خود ،توانس��ته
جایگاه قابل توجهی در زیس��ت این قبیل گروهها ایفا کند .در
واقع اگر بخواهیم به دالیل توجه تروریسم و بازیگران بینالمللی
به پاکس��تان و انتخ��اب این مختصات ب��رای تقابل با انقالب
اس�لامی و متحدان تهران بپردازیم ،باید به ژئوپلیتیک قبایل
و جغرافیای خاص این منطقه اش��اره داش��ت .در نتیجه علت
انتخاب پاکستان از سوی  2سرویس سعودی و صهیونیستی
ب��رای ایجاد مرکز بحرانآفرینی علیه ای��ران ،عالوه بر ویژگی
همسایگی ،وجود بحران مرزی در  2کشور شرقی و همچنین
پیوند سیاست بینالملل با قبایل است.
انتخاب این جغرافیا در شرایطی است که جمعیت مناطق
قبایلی و مرزی پاکس��تان حدود  5میلیون نفر برآورد میشود
که قریب به  2درصد جمعیت کل پاکستان را شامل میشود.
مس��احت این منطقه بیش از  27هزار کیلومتر مربع بوده که
ح��دود  3/5درصد از خاک این کش��ور را تش��کیل میدهد.
جغرافیای رادیکالها از غرب به خط مرزی دیوراند با افغانستان
و از شمال به ایالت خیبر ،از شرق به ایالت پنجاب و از جنوب به
ایالت بلوچستان محدود میشود.
■■سناریوی مشترک صهیونیستی -سعودی

با نگاهی به جغرافیای مذک��ور تا حدودی به درک چرایی
انتخاب این مناطق مرزی پاکس��تان به عن��وان کانون توزیع
بح��ران و ایجاد تهدید ب��رای ایران پی بردی��م .این در حالی
است که انتش��ار خبری در برخی شبکههای اجتماعی توجه

■■تروریستهای«ارتشبلوچستان»

پشتپرده سناریوی امنیتی اتاق عملیات عبری -عربی در بلوچستان پاکستان

هدف :خلق بحران تروریستی در ایران

برخ��ی رس��انههای غربی را ب��ه خود جلب ک��رد؛ همزمان با
ظه��ور اعتراضهایی در ایران ک��ه با طعم اقتصادی در بعضی
شهرهای ایران به راه افتاد ،خبری مبنی بر انتشار اطالعیهای
از س��وی ارتش آزادیبخش بلوچستان و پشتیبانی سرویس
س��عودی با اس��تفاده از  3فرودگاه دالبندین ،جناح و تربت در
ایالت بلوچستان از این گروه و گروهکهای تروریستی جیش
الع��دل و انصار الفرق��ان و باقیماندهه��ای ریگی ،تحلیلهای
مختلفی را در پی داشت .قبل از ورود به تحلیل این خبر باید
به چگونگی ایجاد قرارگاههای عملیاتی برای افزایش تهدید و
اقدامات تروریس��تی در ایران اشاره داشت .در ادبیات رسانهای
و امنیتی درباره تروریسم تکفیری و گروههای رادیکال بنیادگرا
 2ش��هر «پیشاور» و «کویته» به عنوان مراکز تجمیع سران و
شورای مرکزی طالبان ،القاعده ،سپاه صحابه و لشگر جنگوی
خودنمایی میکنند .پیشاور و کویته به دلیل اشراف اطالعاتی

و کارنامه سیاه تروریستی شاید امروز دیگر به اندازه بازه زمانی
قبل از عملیات آمریکا علیه سران القاعده ،برای ایجاد قرارگاه
پنهان امن نباشند .از سوی دیگر ایجاد ناامنی و اجرای عملیات
تروریستی در ایران نیاز به قرارگاه طراحی و اطالعاتی در کنار
عقبه لجستیکی دارد.
■■قرارگاه طرح و عملیات باجور و اورکزئی

در همین راس��تا  2منطق��ه باجور و اورکزئ��ی در مناطق
قبیلهای به عنوان قرارگاههای عملیاتی و  3منطقه دالبندین،
جناح و تربت به عنوان مراکز لجس��تیکی انتخاب شده است.
منطقه باجور به مرکزیت شهر خار میزبان  4قبیله بزرگ عثمان
خیل ،ترکانی ،ماموند و ساالرزئی است که مدت زیادی در این
منطقه سکونت دارند .شاخه تحریک پاکستان این منطقه به
رهبری مولوی فقیر محمد ،علیه دولت مرکزی فعالیت میکند.
وی که از متحدان نزدیک رهبر فعلی القاعده (ایمن الظواهری)

گزارش «وطن امروز» از پیدا و پنهان سیاست خارجی «تحریک انصاف»

منطقه ،در راس��تای پایان یافتن ای��ن نبردها وارد میدان
میشود و کنشگری خود را اینگونه به نمایش میگذارد.
این اظهار نظر عمران خان حجت را بر کاخنشینان ریاض
تم��ام کرد که اس�لامآباد در جنگهایی ک��ه آتش آن از
ریاض برافروخته ش��ده ش��رکت نخواهد کرد و داش��تن
چنین انتظاری از پاکستان انتظاری نابجا ارزیابی میشود.
از س��وی دیگر ،اظهارات وی درباره حضور پاکس��تان در
منطقه به عنوان میانجی ،اشارهای دیگر به سران عربستان
س��عودی برای پای��ان دادن ب��ه جنگافروزیهای رژیم
آلسعود است.

■■مذاکره با هند

دولتهای پاکستان به آسانی توانایی عبور از این خطوط خود را به روی اتباع یکدیگر بگشایند و مشکالت امنیتی
قرم��ز را ندارند .ام��ور مرتبط با هند ،منطقه کش��میر و و سیاسی هرچه سریعتر حل و فصل شود.
■■زنگ خطر برای واشنگتن
همچنی��ن روابط ب��ا ایاالت متحده آمری��کا از جمله این
رهبر جنبش انصاف همچنین درباره روابط اسالمآباد-
خطوط قرمز به شمار میروند.
سیاست خارجی عمران خان بیش از هر چیز بر بهبود واشنگتن پا را از سطح توقعات فراتر گذاشته و این روابط
روابط با همس��ایگان و دوس��تان منطقهای متمرکز شده را مش��روط به توازن در روابط توأم با احترام متقابل اعالم
است و وی بهبود روابط با همسایگان و شرکای منطقهای کرده اس��ت .این سخن مختصر عمران خان درباره روابط
را کلید پیروزی در مساله سیاست خارجی قلمداد میکند .با ایاالت متحده و نپرداختن تفصیلی به این موضوع ،خود
■■همکاری با تهران ،همسویی با کابل
زنگ خطری اس��ت برای واش��نگتن ت��ا در روابط خود با
عمران خان و جنبش انصاف ،ایران را یکی از مهمترین اس�لامآباد با احترام بیشتری رفتار کرده و قدم اشتباهی
همسایگان خود قلمداد میکنند و معتقدند افزایش سطح در این زمینه برندارد ،چراکه نخس��تین اقدام سردمداران
همکاریه��ای دوجانبه می��ان تهران
کاخ س��فید علیه پاکستان به متشنج
و اس�لامآباد باعث میش��ود  2کشور عمران خان و جنبش انصاف ،ایران شدن روابط فیمابین خواهد انجامید
بتوانند در مسائل سیاسی ،اقتصادی و را یکی از مهمترین همسایگان خود که همین امر باعث وارد آمدن ضربات
امنیتی پیشرفت چشمگیری به دست قلمداد میکنند و معتقدند افزایش فراوان��ی ب��ه آمریکا در جنوب آس��یا
آورند .مشخص اس��ت که این مساله سطح همکاریهای دوجانبه میان خواهد ش��د .همچنین اگر به مواضع
پیش از هر چیز میتواند باعث بهبود تهران و اسلامآباد باعث میشود عمران خان درباره روابط با عربس��تان
اوضاع امنیتی در مناطق مرزی ایران و  2کشور بتوانند در مسائل سیاسی ،سعودی نگاهی گذرا بیندازیم ،میبینیم
پاکستان شود و این امر خود مقدمهای اقتص�ادی و امنیت�ی پیش�رفت ک��ه او در بخشهای��ی از صحبتهای
خود ،ریاض را کش��وری خواند که در
خواهد بود بر افزایش سطح مبادالت چشمگیری به دست آورند
لحظات سخت کنار پاکستان ایستاده
تج��اری میان  2کش��ور .عمران خان
اس��ت .تا به اینجای کار شاید خیلیها
پس از پیروزی در انتخابات پاکستان
و درباره تبیین سیاست خارجی دولتش پیش از پرداختن از وی انتق��اد کنند اما او بالفاصله ب��ا اظهار نظری جالب
به هر مسالهای ،از بهبود روابط پاکستان با ایران در آینده و در عی��ن حال عجیب ،دندان طمع ریاض را برای همراه
نزدیک و افزایش سطح همکاری میان  2کشور خبر داد .کردن اسالمآباد در اقدامات خطرناک خود کشید و اعالم
تا جایی که وی بهبود سطح امنیت در پاکستان را مشروط کرد« :پاکستان در مسائل جاری خاورمیانه نقش میانجی
به بهبود سطح روابط با همسایگان بویژه ایران و افغانستان را بازی خواهد کرد»!
ای��ن موضوع به ش��کلی دیگر هم بیان ش��د ،او اعالم
اعالم کرده اس��ت .او همچنین تاکید میکند که س��طح
روابط با افغانستان باید تا حدی باشد که  2کشور مرزهای کرد که پاکس��تان به جای ش��رکت در جنگهای جاری

علت ش��کلگیری این گروه در اوایل دهه  1980میالدی،
درگی��ری نیروهای قبیلهای با ارتش پاکس��تان در بازه زمانی
 1973ت��ا  1977بود .موج اقدامات تروریس��تی این گروه بعد
از مدته��ا از اوای��ل  2001آغاز ش��د و ط��ی آن میتوان به
عملیاته��ای مختلف چریکی و ش��هری از جمله هدف قرار
دادن تاسیسات زیربنایی و شهری و همچنین سوءقصد به جان
برخی مقامات سیاسی اشاره داشت .ادامه حیات تروریستهای
بلوچ ریشه در  2علت مهم دارد؛ ابتدا محدودیت حضور ارتش
پاکستان در این ایالت که از حمالت این گروه نشأت میگیرد
و دوم افزایش تاسیس مدارس مذهبی وهابی که بدیل مناسبی
برای قومگرایی بلوچها عنوان ش��ده است .در پایان باید یادآور
ش��د ایجاد  2قرارگاه در ایالت قبیلهای برای طراحی عملیات
و ایجاد اتحاد میان گروههای مس��لح تروریس��تی پاکستان و
تکفیری در کنار مثلث فرودگاهی در بلوچستان برای هدف قرار
دادن امنیت ملی ملت ایران ،عالوه بر اینکه بیانگر این است که
ایران همواره طعمه و قربانی تروریسم بوده ،خود نشان از تغییر
وضعیت تقابل و دشمنی خصمانه صهیونیستها با ولخرجی
س��عودیها دارد؛ مسالهای که اگر ملت ایران به درک درستی
از آن نرسد ،میتواند زمینهساز ایجاد بحران شدید و غیرقابل
کنترلی در داخل کشور شود .اتاق عملیات ایجاد شده از سوی
 2سرویس مذکور به دنبال تزریق تسلیحات از مبداء نصیرآباد
و باالچاه در معبر مرزی بلوچستان به مناطقی چون میرآباد،
رئیسآباد و  ...است تا در نهایت بتواند با ایجاد معبری سالم و
سفید ،بخشی از آن را برای اقدامات تروریستی در استانهای
مرکزی و همچنین ناامنسازی راههای مواصالتی در ایران به
کار برد .از سوی دیگر بخش دیگر آن را برای تبدیل وضعیت
آشوبهای داخلی به نبرد مسلحانه شهری و عملیاتهای ترور
در کنار آلودگیهای نقطهای در شهرهای مرزی و مناطقی که
با مشکالت عدم توسعه همراه بوده تزریق میکند؛ اقداماتی
که س��عودیها با ایجاد بحران تروریسم تکفیری در
ش��ام و عراق باره��ا آن را امتحان کردهاند و با کمک
صهیونیستها به دنبال هدایت آن به داخل ایران
هستند.
* پژوهشگر حوزه تروریسم

بررسی مناسبات دیپلماتیک تهران  -اسالمآباد در گفتوگوی «وطن امروز» با معاون حقوقی پیشین وزارت خارجه پاکستان

عمرانخان چگونه عمل میکند؟

مجتبی مومنی * :برخی کارشناس��ان
پاکس��تانی معتقدن��د نب��ود ثب��ات و
اس��تقالل سیاس��ی و اقتصادی در این
کش��ور باعث خواهد ش��د ت��ا تحریک
انص��اف و در راس آن عم��ران خ��ان
نتواند یک سیاس��ت خارجی کام ً
ال مس��تقل را در پیش
گیرد و باید ش��اهد دخالتهای مس��تقیم و غیرمستقیم
کشورهای تاثیرگذار در اس�لامآباد باشیم .نبود استقالل
سیاس��ی و اقتصادی در پاکستان امری است که همیشه
باعث خلق چالشهای متعدد برای دولتهای مختلف در
پاکستان شده و ورود بازیگران بینالمللی اعم از شرکتها
و سازمانهای چندملیتی و بینالمللی ،بهعالوه کشورهای
تاثیرگذار در عرصه سیاسی پاکستان را رقم زده که بدون
تردید سرنوشت سیاسی این کشور را تا حدودی با تغییر
روبهرو میکند.
در این راستا ،عمران خان با در نظر داشتن این موضوع
اقداماتی را پیش از این مدنظر قرار داده اس��ت تا هر چه
بیش��تر از دخالت و تاثیرگذاری بازیگ��ران بینالمللی بر
عرصه قدرت و سیاست در پاکستان بکاهد .رهبر جنبش
تحریک انصاف پاکس��تان در قالب یک برنامه صد روزه با
اس��تفاده از شخصیتهای خبره و باتجربه و بهرهگیری از
پتانس��یل نسل جوان ،سعی در بس��امان کردن وضعیت
س�لامت ،آموزش و پرورش ،مبارزه با فس��اد اقتصادی و
اداری ،س��رمایهگذاریهای داخلی و خارجی ،اش��تغال،
توسعه کشاورزی ،سیاست داخلی و حقوق زنان دارد.
بس��یاری از رهبران سیاس��ی جنبش تحریک انصاف
معتقدند با بهبود محورهایی که در س��خنان عمران خان
به آن اش��اره ش��ده است ،تاثیرات مس��تقیم و مشهودی
در سیاس��ت خارجی دولت وی در قی��اس با دولتهای
گذشته پاکس��تان روی خواهد داد .کام ً
ال واضح است که
استقالل پاکستان از بازیگران بینالمللی در امور یادشده و
خودکفایی این کشور در بهبود وضعیت و اداره آن تا حد
بسیاری مانع تاثیرگذاری کشورها و نهادهای بینالمللی بر
امور داخلی پاکستان خواهد شد.
از س��وی دیگر ،تیم دیپلماتیک بس��یار قوی وی که
شامل چندین وزیر سابق خارجه پاکستان همچون «شاه
محمود قریشی»« ،خورشید محمود قصوری» و «سردار
عارف احمد» به انضمام چندین دیپلمات قدرتمند دیگر
همچون «ش��یرین مزاری» و «اسد عمر» هستند ،باعث
شده اس��ت تا آینده روشنی پیش روی سیاست خارجی
جنب��ش انصاف و حضوری قدرتمند ب��رای این حزب در
وادی سیاست خارجی متصور ش��ویم .باید این مساله را
قب��ل از ورود به بحث سیاس��ت خارج��ی دولت جنبش
انصاف مدنظر داشت که برخی موارد در سیاست خارجی
پاکس��تان به عنوان خطوط قرمز ش��ناخته میش��وند و

به شمار میرود ،عالوه بر پشتیبانی از عناصر تشکیالتی خود،
در مواردی به کمک برخی عناصر القاعده نیز پرداخته است .در
مجموع این منطقه به عنوان یک مکان جدی برای طرحریزی
و اجرای عملیات علیه ملت مسلمان ایران به شمار میرود.
ای��ن منطقه عالوه ب��ر میزبانی طالبان ،به عن��وان یکی از
مراکز و قرارگاههای عملیاتی القاعده نیز به ش��مار میرود که
تحلیل اقدامات القاعده در این مجال نمیگنجد .از مهمترین
دالیل توجه س��رویس سعودی و صهیونیستی به این منطقه
وجود ارتش سایه القاعده پاکستان به رهبری قاری محمد ضیا
الرحمن در باجور است .عناصر تشکیالتی این گروه تروریستی را
ملیتهای مختلفی از عربستان ،چچن ،ترکمنستان ،افغانستان
و ازبکس��تان تشکیل میدهند؛ مس��الهای که به دلیل حضور
تشکیالتی عناصر القاعده این کشورها در شام و عراق و تحمل
ضربات س��نگین از ایران ،خود میتواند مولد انگیزه عملیاتی

و اقدام تروریس��تی علیه ملت ایران باش��د .از دیگر گروههای
موجود در این منطقه جیش االسالم پاکستان به رهبری «ولی
الرحمن» معاون «فقیر محمد» بوده که این گروه نیز نزدیکی و
اتحاد خاصی با القاعده دارد.
قرارگاه طرح عملیات دوم ،منطقهای با نام اورکزئی در ایالت
و مناطق قبیلهای پاکس��تان به ش��مار میرود که با مرکزیت
ش��هر کاال از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .این منطقه
به  2ناحیه اداری علیا و س��فلی تقسیم شده که قبایلی چون
اورکزئی ،موس��یزئی ،علی خیل ،مال خیل ،میشتی و شیخان
را در خود جای داده اس��ت .از جمله دالیل توجه اتاق عملیات
مش��ترک سعودی  -صهیونیس��تی به این منطقه را میتوان
وجود قریب به  7هزار عنصر مسلح تحریک طالبان به رهبری
آخوندزاده اس��لم فاروقی دانست .همچنین گروه مفتی الیاس
که از زیرمجموعههای طالبان در این ناحیه به ش��مار میرود،

اما درباره عناصر تروریست باید یادآور شد که برخی منابع
از همکاری و بیعت پنهان تروریس��تهای «انصار الفرقان» و
«جیش العدل» به هم��راه برخی بازماندههای گروهک ریگی
به عنوان عامالن داخلی در اس��تان سیس��تان و بلوچستان و
همچنین همکاری گروههای مذکور و القاعده در بلوچس��تان
پاکستان خبر میدهند .این در حالی است که گروه تروریستی
ارت��ش آزادیبخش بلوچس��تان با انتش��ار اطالعیههایی از
حضور خود در این اتاق عملیات سعودی  -صهیونیستی خبر
میدهد .در شرایطی که جداییطلبی قومگرایانه این گروه بلوچ
ماهیتی س��کوالر دارد اما خشونتگرایی آن بستر مناسبی را
برای رشد افراطگرایی در این تشکیالت تروریستی فراهم کرده
است.
با وجود اینکه از ابتدای اس��تقالل پاکستان تاکنون ،نوعی
واگرایی بی��ن بلوچها و دولت مرکزی
وجود داش��ته اس��ت اما نگاهی
گذرا به این بازی جدید در
اقدامات تروریستی میتواند
به آشکار ش��دن پیوند شبکه
افراطگرایی در پاکستان کمک کند.
برخی کارشناسان مسائل امنیتی در
پاکس��تان معتقدند گروه مس��لح ارتش
آزادیبخش بلوچ از تش��کیالتی با 5
هزار عنصر تشکیل شده است .مرکز
استقرار و حیات این تشکیالت تروریستی
در مناط��ق «کوهلو» و «دیره بوگتی» در
شرق ایالت بلوچستان است .این در حالی است
که برخی منابع داخلی پاکستان بنیانگذار اولیه این
گروه را «نواب خیر بخش مری» از بزرگان قبیله مری
عنوان کردهاند که پس از وی فرزندش «بالچ مری» رهبری
این گروه را بر عهده گرفته است .با کشته شدن وی در نوامبر
 ،2007رهبری این گروه در اختیار «برامداغ بوگتی» و «هربایر
مری» قرار گرفت .افراطگرایان بلوچ با تاسیس این تشکیالت
تروریستی به دنبال جعل هویتی با نام بلوچستان ،متشکل از
بلوچهای ایران ،افغانس��تان و پاکستان هستند که با ریخت و
پاش سعودیها ،در زمره تروریستهای آماده به خدمت ریاض
با هدف انجام عملیات تروریستی در ایران قرار گرفتند.

عم��ران خان درباره هند هم همین ن��گاه وجود دارد،
رهبر جنب��ش انصاف درباره روابط با هندوس��تان تاکید
دارد که روابط حس��نه میان هند و پاکستان باعث بهبود
وضعیت در ش��بهقاره و جنوب آس��یا خواهد شد و فواید
این امر متوجه هر  2کش��ور خواهد بود .وی با بیان اینکه
ورود نیروهای نظامی به مناطق غیرنظامی باعث تضییع
حقوق ش��هروندان آن منطقه خواهد ش��د از ظلم و ستم
به شهروندان کش��میری و عدم رعایت حقوق مردم این
منطقه س��خن به میان میآورد و خواستار مذاکره میان
اسالمآباد و دهلی جهت حل و فصل مساله کشمیر است.
عمران خان که پیش از این درباره بهبود روابط سیاس��ی
ب��ا هند در زم��ان مبارزات انتخاباتی س��خن گفته بود با
تکرار مواضع سابق خود عزم جنبش انصاف و دولت آتی
پاکستان را برای رقم زدن دستاوردهای جدید و پیشرفت
قابل توجه در روابط میان  2رقیب دیرینه در جنوب آسیا
به رخ میکشد.
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که اظهارات
عم��ران خ��ان درباره سیاس��ت خارجی پی��ش و پس از
پیروزی در انتخابات تغییری نداش��ته اس��ت .بسیاری از
سیاس��تمداران سابق پاکس��تان پیش از انتخابات و برای
کس��ب رای مردم ،ش��عارهای جالبی را درباره سیاس��ت
خارج��ی خ��ود در صورت پی��روزی بوی��ژه در خصوص
روابط با هندوس��تان دادهاند ولی پ��س از پیروزی بدون
توجه به ش��عارهای خود همان سیاستهای سابق را در
پیش گرفتهاند اما به نظر میرسد عمران خان برای حل
اختالفات موجود میان  2غول اتمی در جنوب آسیا بسیار
مصمم است .به هر حال آنچه در عرصه سیاست خارجی
پاکس��تان اتفاق خواهد افتاد ،توازن با قدرتها و تقویت
مناسبات با همسایگان است .در این بین ،شرکای دیگری
مانند چین و روس��یه هم وج��ود دارند که جایگاه آنها در
ادبیات سیاس��ت خارجی اسالمآباد بویژه در محور امنیت
و اقتصاد به صورت کلیدی تعریف ش��ده که بازتعریف آن
به سیاستهای آتی تحریک انصاف مربوط خواهد بود.
*تحلیلگرپاکستانی

فرش�اد گلزاری :چندی است فعالیت
جریانه��ای افراط��ی در ن��وار ش��رقی
کش��ورمان نس��بت به گذش��ته افزایش
پیدا کرده که این موضوع تنها بخشی از
سناریوی «تزریق بحران» به شمار میرود.
اگرچه س��ناریوی اصلی در این باره از سوی واشنگتن علیه
تهران طرحریزی ش��ده است اما بازوهای کمکی در این بین
وجود دارد که یکی از آنها تهدیدات تروریس��تی در مرزهای
شرقی کشورمان است .در این راستا همکاریهای نظامی و
سیاسی ایران و پاکستان اهمیت ویژهای به خود میگیرد اما
آنچه باید در حوزه تامین امنیت مرزها در دستور کار طرفین
قرار بگیرد ،بازنویسی قراردادهای حقوقی و معاهدات فیمابین
برای مبارزه با تروریس��م اس��ت .برای روشن شدن ابعاد این
همکاریها و خألهای موجود با «سکندر احمدشاه» معاون
حقوقی پیش��ین وزارت خارجه پاکس��تان و استاد دانشگاه
ایندیاناپولیس آمریکا به گفتوگو نشستیم.
***
آگوست  1960قراردادی مرزی میان ایران و پاکستان
منعقد شد که تا به امروز  2طرف از آن تبعیت کردهاند
اما در سالهای اخیر شاهد اقدامات تروریستی متعدد
از ناحی�ه ش�رقی ایران (مرز مش�ترک با پاکس�تان)
هستیم که انتقادهای زیادی را به این قرارداد از سوی
نخبگان و محافل حقوقی موجب شده است؛ از حیث
ماهوی چه حلقهه�ای مفقودهای در این ق�رارداد در
جهت مبارزه با تروریسم وجود دارد؟
ماهیت قرارداد امضا شده میان ایران و پاکستان ،امور مرزی
و تعیین خطوط و عالئم مرزی قراردادی را دربرمیگیرد که
در زم��ان خود تمام موارد مورد نظر هر دو طرف را ش��امل
شده است .در بندهای مختلف این قرارداد مسائل گوناگون
از جمله تعیین مرزهای رسمی  2کشور ،عالئم مرزی ،منابع
محیطی مرزی ،منابع آبهای مرزی ،وضعیت اسکان مرزی
در  2کشور و حوادث زیستمحیطی بیان شده است .طبیعی
است که عدم وجود معضل تروریسم و گروههای تروریستی
در ای��ن منطقه در زمان تنظیم و امض��ای این قرارداد باعث
شده درباره این موضوع بند یا تبصرهای در نظر گرفته نشود.
یعنی هیچ مولفهای در بحث مبارزه با تروریس�م یا
همکاریهای مشترک در این قرارداد ذکر نشده است
و آیا نیاز به بازنویسی یا بازبینی آن در شرایط کنونی
بیش از پیش حس نمیشود؟
همانط��ور که گفتم در زمان انعقاد این ق��رارداد ،تهدیدات
تروریس��تی و افراطگرایی آنگونه که امروز مشاهده میشود
وجود نداش��ت یا حداقل مدل و گستره آن به شکل کنونی
نبود .این بدان معنا نیست که هیچ راهحلی وجود ندارد و آنچه
میتواند مش��کل حاضر را حل کند میتواند به چند بخش
تقسیم شود:

علیه ترور

نخست اینکه  2کشور آمادگی خود برای امضای یک قرارداد
جدید را نش��ان داده و با حضور در پ��ای میز مذاکره درباره
راهکارهای موجود جهت حل معضل تروریسم در منطقه و
مبارزه با گروههای تروریستی که خاک ایران را هدف حمالت
خ��ود قرار میدهند مذاکره و توافق به عمل آورند .البته باید
تاکی��د کرد تنها امضای تفاهمنامه یا قرارداد ،کمکی به حل
این معضل نخواهد کرد و باید قراردادهای
الزامآور در این باره به امضای طرفین برسد.
دومی��ن راهحل این اس��ت ک��ه  2طرف بر
س��ر دس��تیابی به خوانش جدید از برخی
بندها و تبصرههای قرارداد  1960میالدی
به توافق دس��ت پیدا کنند .در بند پانزدهم
قرارداد امضا ش��ده میان تهران و اسالمآباد
تامین امنیت مرزی و مناطق اطراف آن در
مقابل قاچاقچیها و گروههای جداییطلب
گنجانده ش��ده که میتوان از آن به عنوان
بندی که قابلیت بحث و دس��تیابی به خوانش و تفسیر مورد
توافق  2طرف را جهت حل معضل حضور گروههای تروریستی
در منطقه دارد ،یاد کرد .همچنین تهران میتواند با تاکید بر
عبارت «امنیت مرزی» که در این قرارداد گنجانده شده ،طرف
مقابل را وادار به همکاری جهت حل این معضل کند.
راهح��ل س��وم این اس��ت که  2کش��ور با توس��ل ب��ه قوانین
بینالمللی وضع ش��ده جهت مبارزه با گروههای تروریس��تی
به مقابله با این مس��اله برخیزند که البته دس��تیابی به نتیجه
از ای��ن طریق کمی دور از ذهن اس��ت .واقعیت این اس��ت که
قوانین بینالمللی بر اس��اس خواس��تههای برخی کشورهای
صاحب قدرت در مجامع بینالمللی به تصویب رسیده است و
چه بسا از دیدگاه این قوانین ،تروریست خواندن گروههای مسلح
در حال فعالیت در مناطق مرزی بین  2کشور ممکن نباشد.

یکی از دالیل مهم گسترش گروههای تروریستی در
مرز ایران و پاکس�تان عدم توسعه رفاهی و اقتصادی
اس�ت؛  2کشور چگونه میتوانند این مشکل را حل و
فصلکنند؟
همانطور که تلویحاً اشاره کردید یکی از راهکارهای دیگری
که میت��وان جهت حل این معضل در مناطق مرزی به کار
بس��ت این اس��ت که  2کشور با اس��تفاده از
ابزارهای سیاس��ی و اقتص��ادی که در اختیار
دارند مردم این مناطق را همسو با اهداف خود
ک��رده و مانع از جذب آنها توس��ط گروههای
تروریس��تی و حتی جریانهای جداییطلب
شوند .البته سیاس��تهایی که قرار است اجرا
شود نباید از نوع سیاستهای کوتاهمدت جهت
رفع موقتی این مساله در منطقه باشد ،چرا که
اینگونه سیاس��تها نهتنها باعث جذب مردم
این مناطق به س��وی خواستههای مورد نظر
اسالمآباد و تهران نخواهد شد ،بلکه باعث فعال شدن گروههای
ناسیونالیستافراطیوناسیونالیستسوسیالموجوددرمنطقه
میش��ود که با شعار مبارزه علیه استثمار و بهرهکشی ،افراد
بیش��تری را برای گسترش تروریس��م به سوی خود جذب
خواهند کرد.
این سیاس��تها باید بلندمدت و در جه��ت رفاه اقتصادی-
معیشتی مردم این مناطق وضع شود تا اهالی مناطق مرزی
بهب��ود وضعیت زندگی و توجه مرکزنش��ینان به خود را در
زندگ��ی روزانه بخوبی لمس کنند .زمانی که این اتفاق روی
دهد ساکنان مناطق مرزی برای تامین امنیت این مناطق که
به صورت مستقیم با معیشت آنها در ارتباط است به همکاری
با  2دولت جهت مبارزه با معضل تروریس��م و ناامنی در این
منطقهمتمایلمیشوند.
سکندراحمدشاه

پیرمحمد مالزهی* :خروجی انتخابات پاکس��تان اگر چه باعث شگفتی
سیاستمداران داخلی و همچنین کانونهای قدرت در خارج از منطقه
جنوب آس��یا شده اس��ت اما بدون تردید گام بعدی که تشکیل دولت
ائتالفی توسط «عمرانخان» نامزد حزب تحریک انصاف است با چالشها
و موانعی روبهرو خواهد بود .اگر به قبل از برگزاری انتخابات اخیر پاکستان
رجوع کنیم ،مهمترین پروندهای که در سطح ملی باعث برانگیخته شدن
واکنشهای متفاوتی شد برکناری نواز شریف به اتهام پولشویی و فساد
مالی گسترده بود .به نظر میرسد ارتش پاکستان در همان مقطع تصمیم
گرفت احزاب سنتی مانند حزب مسلملیگ (شاخه نواز) و حزب مردم را
که  2حزب سنتی در پاکستان به شمار میروند از هسته مرکزی قدرت
در اسالمآباد دور کند .این در حالی است که تشکیل دولت در پاکستان
از گذشته تاکنون تابع  2مولفه بوده؛ نخست تشکیل دولت از راه کودتا و
دوم ،تشکیل دولت از راه برگزاری انتخابات که  2حزب مذکور در طول
ادوار گذشته زمام امور را در دست داشتهاند .اگر به سابقه دولتهایی که
توس��ط احزاب مسلملیگ و مردم تشکیل شدهاند نگاه کنیم به وضوح
میبینیم هر دو جناح تا حدودی در مقابل ارتش پاکستان استقالل عمل
از خودشان نشان دادهاند که برای بدنه ارتش قابل قبول نبوده است .تا
جایی که نواز ش��ریف بر اساس پشتوانه مردمی و حزبی خود مواضعی
مغایر با سیاستهای ارتش برگزید و حتی با «نارندا مودی» نخستوزیر
هند دیدارهایی را ترتیب داده بود که مسائل کشمیر مطرح شده بود و
این دقیقاً به معنای عبور از خط قرمزهای ارتش قلمداد میشود.
در مقابل شاهد آن هستیم که برخی احزاب کشمیر در قالب احزاب
پوشش��ی از عمران خان حمایت کردند که این رخداد نیز بدون اجازه
ارتش امکانپذیر نبود .از این جهت است که تشکیل دولت ائتالفی در
پاکستان با مشکالتی روبهرو خواهد بود .به عنوان مثال اگر حزب مردم
در این راس��تا دس��ت به مقاومت جدی بزند ،احتمال دارد ش��اهد یک
هر ج ومرج نسبی در پاکستان باشیم ،چرا که در زمان برگزاری انتخابات
شاهد عملیاتهای تروریس��تی بودیم و این موضوع میتواند در حالت
فعلی از س��وی جریانهای افراطی مجددا ً تکرار شود .نکته بسیار مهم
این است که در این دور از انتخابات احزاب مذهبی میانهرو به برگزاری
انتخابات آزاد تمایل پیدا کردند اما با عمرانخان وارد بیعت نش��دند که
این خود یک تحول بزرگ به حساب میآید اما از دیگر سو شاهد عدم
کسب آرا از سوی جناحهای سیاسی منتسب به افراطیون هستیم .این
نشانهها حاکی از آن است که ارتش تمایل دارد یک جریان یا نفر همسو
با خود زمام امور را در دست بگیرد .باید توجه داشت ائتالف مسلملیگ
و حزب مردم با تحریک انصاف منتفی است اما بدون شک عمران خان
با حزب مسلملیگ (شاخه قائد اعظم) که منتسب به پرویز مشرف است
وارد مذاکرات جدی خواهد شد.
بخش دیگ��ری از ائتالف تحری��ک انصاف را بای��د در میان احزاب
کوچکتر ،احزاب محلی مانند احزاب بلوچستان و ایالت سِ ند جستوجو
کرد ،چرا که آنها به اندازه خود کرسیهایی به دست آوردند و ائتالف با
چنین جناحهایی میتواند قویتر باشد .یکی دیگر از مسائلی که برخیها
آن را گمانهزنی میکنند احتمال ائتالف میان مسلملیگ و حزب مردم
است .باید دانست که این دو جریان بسختی با یکدیگر ائتالف میکنند
و حتی باید این امر را تا حد زیادی محال دانس��ت اما احتمال دارد هر
دو طیف برای تشکیل فراکسیون بزرگتر و اعمال فشار بر عمرانخان
با یکدیگر کنار بیایند.
این در حالی است که اشخاصی مانند موالنا فضلالرحمان از حزب
جمعیت علمای اسالم پاکستان انتخابات را محکوم کرده و در ادامه برخی
از جناحهای تندرو هم موافق حرف او هستند و همین موضوع ممکن
است باعث تقویت و تثبیت موضع مخالفان شود .در امتداد این وضعیت
نیروهای مذهبی پاکستان اگر چه به عنوان یک جناح متعصب قلمداد
میش��وند اما به لحاظ سیاسی مایل نیس��تند قدرت به دست تندروها
بیفتد .از این جهت اس��ت که احزاب مس��لملیگ و م��ردم به برگزاری
انتخابات مجدد اشاره میکنند اما بدون تردید ارتش پاکستان در وهله
اول خواهان مدارک مستند و قوی درباره وقوع تقلب در انتخابات خواهد
بود و از س��وی دیگر نمیگذارد انتخابات مجدد برگزار شود .در نهایت
احتمال دارد که تظاهرات مس��المتآمیز و قابل کنترل در برخی نقاط
پاکستان به وقوع بپیوندد.
گزینه خطرناکتر این اس��ت که اگر احزاب بزرگتر که خواهان لغو
نتایج انتخابات هستند وارد میدان شوند ،احتمال اقدام ارتش پاکستان
و وقوع کودتا افزایش پیدا میکند .به عبارت دیگر ،اگر احزاب نتوانند با
یکدیگر کنار بیایند ممکن اس��ت ارتش وارد میدان شود و اوضاع را در
دس��ت بگیرد که در این راستا ممکن است تهدید هند از سوی ارتش
برجسته شود ،لذا محتملترین حالت ،اتخاذ جایگاه اپوزیسیون از سوی
احزاب مسلملیگ و مردم است یا اینکه ارتش دست به کودتا بزند.
آنچه با گذر از مس��ائل داخلی پاکستان باید مورد توجه قرار بگیرد،
محورهای سیاس��ت خارجی خواهد بود .واقعیت این است که ساختار
ذهنی قدرت در پاکس��تان بر اس��اس مولفههای غربی است و با وجود
اینکه این کشور سال  1947از زیر سلطه بریتانیا خارج شد و در نهایت
استقالل خود از هند را اعالم کرد اما در وضعیت فعلی براحتی میتوان
میراث بریتانیا در این کش��ور را لمس کرد .درس��ت است که لندن در
اسالمآباد قدرت شگرفی ندارد اما باید توجه داشت که آمریکا جایگزین
بریتانیا شده است .اگر چه شرایط در نظم کنونی جهان تغییر پیدا کرده
اما باید بدانیم اکثر تکنوکراتهای پاکستان در کشورهای غربی تحصیل
کردهاند و در مقابل ژنرالهای ارتش و بدنه سرویس اطالعاتی پاکستان به
دنبال آن هستند که بتوانند رابطه کشورشان با آمریکا را مورد تجدیدنظر
قرار دهند.
یادمان باشد نگاه ترامپ به پاکستان ،رابطه  2طرف را با مشکل مواجه
کرده است؛ واشنگتن معتقد است رقمی در حدود  33میلیارد دالر برای
مبارزه با تروریسم در اختیار اسالمآباد قرار گرفته اما هیچ اتفاق خاصی در
بحث موضوعات تروریستی اتفاق نیفتاده است ،لذا به نظر میرسد دولت
آینده پاکس��تان درباره مسائل سیاس��ت خارجی با موانع جدی روبهرو
خواهد ش��د و باید تصمیم بگیرد که آیا با آمریکا و شرکای غربی خود،
راه را ادامه خواهد داد؟

پویان شریعت* :افراطگرایی به عنوان یک
بحران و ش��اخص امنیتی همواره تاثیری
جدی بر کش��ورها و مردم منطقه آسیای
مرکزی و غرب آسیا داشته است؛ موضوعی
که به جغرافیای این مناطق محدود نشد و
توانست با رشد و گسترش تشکیالتی در سراسر جهان به عنوان
تهدیدی جدی در عرصه امنیت جهانی واکنشهای مختلفی را
در کشورهای هدف در پی داشته باشد .در این میان پاکستان
که به عنوان بهشت گروههای افراطگرا و تروریست در ادبیات
امنیتی و رس��انهای غرب مطرح میشود از جایگاه ویژه و قابل
توجهی برخوردار اس��ت .با گذشت  7سال از بحران تروریسم
تکفیری در منطقه ش��ام و عراق و واکنش جمهوری اسالمی
و متحدانش که به عنوان محور مقاومت مطرح میشوند ،نوع
مواجهه و شکل تقابل برخی کشورهای اثرگذار در ایجاد و رشد
این بحران با تهران و محور مقاومت با تغییراتی همراه بود .یکی
از نخستین تغییرات در این تقابل را میتوان انتخاب مختصات
جدیدی برای رش��د وی��روس بنیادگرای��ی رادیکال از منطقه
غرب آس��یا به موقعیت آسیای مرکزی عنوان کرد .در واقع به
اعتقاد برخی کارشناس��ان مسائل امنیتی ،به عنوان نخستین
گام در سناریوی جدید مثلث عبری -عربی -غربی میتوان به
بازگشت تروریستها به سرزمین مادری خود (یعنی پاکستان
و افغانستان) و افزایش تهدید از نوار مرزی شرق ایران به نظام
جمهوری اسالمی به عنوان پرچمدار مقاومت در منطقه اشاره
داشت .در همین راس��تا خبرگزاری دویچهوله آلمان یک ماه
قبل به نق��ل از یک « »NGOمخالف رژیم صهیونیس��تی،
اعالم کرد :س��رویس اطالعاتی موس��اد در راس��تای تسهیل
در تحقق اس��تراتژی نزدیکی به ری��اض و ضربه زدن به نظام
حاکم در ایران ،در یک طرح مش��ترک با س��رویس اطالعاتی
عربستان توافق کرده تعدادی از س��ران گروههای تروریستی
«سپاه صحابه پاکس��تان» از جمله «محمدامین لدهیانوی»،
«اورنگزیب فاروقی»« ،حافظ سعیدی از لشگر طیبه« ،ابراهیم
قاسمی»« ،مس��رور نواز جنگوی» و «معاویه اعظم طارق» را
در پوش��ش چند « »NGOدر کشورهایی چون امارات عربی
متحده ،ترکیه ،مصر ،لبنان و آذربایجان مالقات کند .به گفته
این خبرگزاری ،هدف دو سرویس مذکور از این مالقاتها این
است که در این جلسات بتوانند آنها را برای دفاع از سیاستهای
پادشاه سعودی برای نزدیکی به تلآویو و همچنین مهندسی
و هدایت اقدامات گوناگون برای ضربه زدن به ایران و مقاومت
آماده و هماهنگ کنند .این در حالی است که یک کارشناس
امنیتی در گفتوگوی دیگری با گاردین اظهار داشت طی چند
سال گذشته اطالعات و اسناد قابل توجهی توسط پلیس ویژه
جنایی فدرال در تحقیقات از کیسهای جنایی کشف شد که
به نوعی اکثرشان مبین هدایتهای غیرمستقیم علمای سپاه
صحابه از طریق رهبران تحریک طالبان پاکس��تان وابسته به
سرویسهای خارجی به منظور صدور فتوا در حمایت از داعش،
کشتار شیعیان و ناامنسازی کشور است و این مهم در شرایطی
به مرحله اجرا رس��یده که بهرغم اط�لاع« ،»isiاین افراد در

وطن امروز

در س�الهای اخیر ش�اهد بودیم چند فروند پهپاد
از طریق مرز پاکس�تان وارد مرز ایران شد ه است که
برخی متعلق به جریانهای افراط�ی حاضر در مرز 2
کشور بوده است ،آیا از منظر حقوقی نباید در این باره
توافقاتی میان  2طرف حاصل شود؟
درباره اس��تفاده از تکنولوژی هواپیماهای بدون سرنش��ین
در مناطق مرزی باید  2کش��ور به توافقات سازندهای جهت
همکاریهای نظامی -اطالعاتی برآمده از این تکنولوژی دست
پیدا کنند .تنها در این صورت است که پرواز پهپادهای نظامی
و اطالعاتی در مناطق مرزی و حتی عمق خاک کشور مقابل،
جهت مبارزه با گروههای تروریس��تی میتواند نتیجهبخش
قلمداد شود اما در غیر این صورت چنین اقداماتی به معنی
نقض حریم هوایی و حتی جاسوسی از کشور مقابل قلمداد
خواهد شد.
نکته مهمتر ،استفاده گروههای تروریستی از این تکنولوژی
در مرز مش��ترک ایران و پاکستان اس��ت .باید توجه داشت
تکنولوژی اس��تفاده از هواپیماهای بدون سرنشین عالوه بر
اینکه میتواند یک تکنولوژی بس��یار مهلک و خطرناک به
شمار رود در مقایسه با سایر تکنولوژیهای اطالعات نظامی
ابزاری اس��ت که براحت��ی میتواند در اختی��ار جریانهای
تروریس��تی قرار بگیرد و همین امر ضرورت دستیابی تهران
و اس�لامآباد به یک توافق جامع جهت مبارزه با این گروهها
را بیشتر میکند.
ب�ه عنوان ی�ک دیپلمات حقوق�دان ،راههای دیگر
مقابله با تروریسم و دفع تهدیدهای مشترک ایران و
پاکستان را چگونه تحلیل میکنید؟
عالوه بر همکاریهای س��خت ،یک��ی از اموری که میتواند
باعث دفع تهدیدات ناشی از حضور گروههای تروریستی در
مناطق مرزی شود توسعه روابط سیاسی است .توسعه روابط
سیاسی میان ایران و پاکستان باعث افزایش همکاری میان 2
کشور در زمینههای مختلف و همچنین دستیابی به تفاهمات
دیگر از جمله گس��ترش همکاری جهت مبارزه با گروههای
تروریستی خواهد شد.
نکته دیگری که میتوان تاکید روی آن را باعث تامین امنیت
این منطقه در مقابل گروههای تروریستی قلمداد کرد ،توسعه
روابط بویژه روابط اقتصادی میان  2طرف اس��ت .زمانی که
روابط تجاری و اقتصادی میان تهران و اسالمآباد توسعه پیدا
کند و حجم مبادالت افزایش یابد ،با توجه به اینکه  2کشور
ل زمینی
دارای مرز زمینی مشترک بوده و هزینه حمل و نق 
به صرفهتر و در دسترستر از انواع دیگر آن است ،طرفین باید
تمهی��دات ویژهای را جهت جلوگیری از وارد آمدن ضربه به
این روابط و تامین امنیت مسیر ترانزیتی خود در دستور کار
قراردهند ،لذا عالوه بر تمهیدات حقوقی و عقد قراردادهای
مفید در این زمینه ،توسعه روابط سیاسی و اقتصادی نوعی
پادزهر علیه تهدیدات تروریستی خواهد بود.
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یادداشتمیهمان

گره کشمیر به دستان عمرانخان باز نمیشود!

قندیل عباس* :پی��روزی عمرانخان از جناح تحریک انصاف اگرچه بذر
امیدهای زیادی در دل مردم پاکستان کاشته است اما باید توجه داشته
باشیم که حکومت عمرانخان با چالشهای زیادی در فرآیند دولتسازی
و اداره دول��ت روبهرو خواهد بود ،چرا ک��ه دولت وی اکثریت قاطع را در
اختیار نداشته و از اقتدار کامل برخوردار نیست.
در مقابل اپوزیسیونی که در حال شکلگیری بوده و ارکان اصلی آن را
 2حزب سیاسی سنتی پاکستان یعنی مسلم لیگ و حزب مردم تشکیل
میدهد ،جناحی بسیار قدرتمند به شمار میرود که میتواند در فرآیند
تصویب قوانین و دولتسازی ،مشکالت فراوانی را برای تحریک انصاف و
عمرانخان ب��ه وجود آورد .به عبارت دیگر یکی از مهمترین چالشهای
پیش روی عمرانخان همراه کردن اپوزیسیون در فرآیند قانونسازی در
پارلمان پاکستان خواهد بود.
در مجالس ایالتی بویژه در ایالت پنجاب نیز عمرانخان به رغم پیروزی
و همراه کردن برخی نمایندگان پیروز مس��تقل ،نتوانس��ته رای اکثریت
قاطع در این ایالت را به دس��ت آورد .یعنی همان مشکلی که در راستای
قانونس��ازی و دولتسازی در پارلمان پاکستان پیش روی عمرانخان و
جنبش انصاف است ،در ایالت پنجاب نیز گریبانگیر این حزب و رهبر آن
خواهد بود .عالوه بر این موضوع باید دانس��ت که ایالت پنجاب خاستگاه
اصلی حزب مس��لملیگ (ش��اخه نواز) بوده و این حزب به رغم از دست
دادن آرای مردم��ی در این ایالت ،هم اپوزیس��یون قوی و هم مهرههای
کلی��دی در این ایالت را در اختی��ار دارد .تنها نکتهای که به عنوان برگ
برنده عمرانخان و حزب وی مورد نظر است حمایتهای گسترده مردمی
از جنبش انصاف خواهد بود که همین حمایتهای گسترده ،اپوزیسیون را
در راه چالشسازی برای عمرانخان تحت فشار شدیدی قرار خواهد داد.
آنچه در این ایام بویژه پس از اعالم نتایج انتخابات اخیر مورد اشاره و
تحلیل قرار نگرفته ،رویکرد دولت جدید به کشمیر است .پرونده کشمیر
مسالهای است که نه صرفاً به پاکستان اختصاص دارد و نه به هندوستان،
بلکه در این باب باید به نظر مردم این منطقه رجوع شود و تعیین سرنوشت
سیاسی این منطقه به دست مردم کشمیر انجام شود .مردم این منطقه
مطالبات بحقی درباره آینده ،حقوق و سرنوش��ت سیاسی خود دارند که
یک طرفه به قاضی رفتن بدون در نظر گرفتن این مطالبات هیچ نتیجهای
در بر نخواهد داش��ت؛ همانگونه که هند طی  70س��ال اخیر نتوانسته
اس��ت به نتیجهای دس��ت پیدا کند ،لذا این دولت هم اگر میخواهد در
مساله کشمیر به پیشرفت قابل توجهی دست پیدا کند باید مطالبات مردم
کش��میر را بر خواستههای هند و پاکس��تان ارجحیت داده و در راستای
احقاق این حقوق گام بردارد.
عدهای معتقدند عمرانخان بر اس��اس شعارهایی که ارائه کرده تا حد
زیادی میتواند پرونده کشمیر را به سرانجام برساند اما باید توجه داشت
شعارهای انتخاباتی پیش از آنکه کاربرد تعیینکننده در آینده سیاسی یک
حزب داشته باشد جنبه تبلیغاتی و کسب رای دارد و نمایندگان و احزاب
مختلف برای به قدرت رس��یدن از این ابزار به شیوههای مختلف استفاده
میکنند .در بس��یاری از موارد احزاب پس از پی��روزی در انتخابات اکثر
وعدههای خود را فراموش کرده و در راس��تای احقاق این شعارها اقدامات
موثری انجام نمیدهند .این بدان معنی نیست که شعارهای جنبش انصاف
درباره مساله کشمیر شعارهای واهی و سطحی است اما موضوع اصلی این
است که پرونده کشمیر مسالهای نیست که دولت پاکستان بتواند به تنهایی
آن را حل کند و نیازمند این است که تمام کشورهای دخیل در این ماجرا به
میدان بیایند .درباره حل مساله کشمیر و پایان بخشیدن به دههها اختالف
و درگیری میان اسالمآباد و دهلی ،دیدگاه مثبتی در  2کشور به عمرانخان
وجود دارد و او آنگونه که اظهار کرده مصمم به حل کردن مساله کشمیر
است .از اینرو به نظر میرسد وی بتواند پیشرفت قابل مالحظهای در این
راستا داشته باشد اما همانگونه که گفته شد مهمترین امری که عمرانخان
نباید توجه خود را از آن سلب کند ،مطالبات و خواستههای مردم کشمیر
اس��ت .باید متوجه باشیم کشمیر مسالهای اس��ت که حل آن در سطح
فرادولتی و فراحاکمیتی انجام میشود اما این بدان معنا نیست که دولتها
بازیگران مهمی نیستند و نمیتوانند نقشی اساسی در این امر ایفا کنند .به
عنوان مثال پرویز مشرف در زمان ریاستجمهوری خود با سیاستهایی
که در پیش گرفت ،توانست پیشرفتهای قابل توجهی در این باره به دست
آورد .البته همانگونه که وی در س��فر به دهلی اذعان کرد قادر نیس��ت به
تنهایی در این باره تصمیم بگیرد و باید موافقت تمام ارکان قدرت درباره
مساله کشمیر را جلب کند .عالوه بر این و با گذر از سیاستهای سطوح
دولتی و حاکمیتی باید به خواستههای مردمی در  2کشور توجه داشت،
چرا که اقدام یکجانبه یا حتی دوجانبهای که موافقت مردمی و عقبه بومی
را به همراه نداش��ته باشد قطعاً عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت! از
همه مهمتر خواسته مردم منطقه کشمیر است و هر توافقی که قرار است
بین دهلی و اسالمآباد شکل بگیرد باید در راس آن خواستهها و مطالبات
مردم این منطقه مدنظر قرار گیرد .البته در این راستا موانعی وجود دارد.
اصلیترین مشکل درباره پرونده کشمیر ،توجه نکردن به خواست مردم این
منطقه و به رسمیت نشناختن حق آنها برای تعیین سرنوشت سیاسی خود
است .پیش از این در قطعنامههایی که توسط سازمان ملل و شورای امنیت
این سازمان به تصویب رسیده ،هند ملزم شده است به حق مردم منطقه
کشمیر درباره تعیین سرنوشت سیاسی خود توجه کند و شرایط را برای
برگزاری یک همهپرسی شفاف در کشمیر جهت مشخص شدن سرنوشت
این منطقه فراهم آورد که متاسفانه دهلی هیچگاه به این قطعنامه گردن
ننهاده و براحتی از کنار خواسته بر حق مردم این منطقه عبور کرده است.
به موازات این مشکالت ،خطر خیزشهای سخت در کشمیر را نباید از قلم
انداخت .مردم کشمیر همچون ملت فلسطین در راه دستیابی به مطالبات
آزادیخواهانه خود در حال مبارزه هستند و این امکان که نحوه مطالبات
از روند آرام به روندهای توأم با خشونت و مسلحانه تبدیل شود وجود دارد
که پیش از اینچنین اتفاقاتی روی داده است .عدم توجه به این مطالبات و
تحت فشار قرار دادن مردم منطقه کشمیر برای دست برداشتن از مطالبات
سیاس��ی خود ،احتمال تمایل مردم این منطقه ب��رای ورود به فاز مقابله
سخت را افزایش میدهد ،لذا در صورت بروز چنین شرایطی  2کشور هند
و پاکستان با بیشترین تهدیدها مواجه خواهند شد ولی اصلیترین قربانیان
این شرایط مردم منطقه کشمیر خواهند بود.
*استاد دانشگاه قائد اعظم پاکستان

