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وطن امروز

شماره 5 2511

راشد عباس نقوی ،کارشناس سیاسی پاکستانی در گفتوگو با «وطن امروز»:

تا آمریکاییها عمرانخان را دوره نکردهاند ،ایران ورود کند

گروه سیاسی :تحلیلگران سیاسی و ناظران مسائل
منطقه معتقدند با پیروزی عمرانخان ،رهبر حزب
«تحریک انص��اف» در انتخابات پاکس��تان و ابراز
تمایل او برای بهبود روابط با ایران ،فرصت بس��یار
مناس��بی برای بهبود اوضاع منطقه و تقویت جبهه
ضدآمریکایی -سعودی ایجاد شده است .به اعتقاد
کارشناس��ان مس��ائل بینالملل ،سیاست خارجی
جمهوری اس�لامی باید در این زمینه بسیار فعاالنه
عمل کند تا قبل از البیگری آمریکاییها بتواند از
فرصت پیش آمده حداکثر بهرهمندی به نفع منطقه
را کسب کند .برای بررسی این موضوع و چالشهای
پی��شرو« ،وطن امروز» با «راش��د عباس نقوی»،
توگو کرد.
کارشناس سیاسی پاکستانی گف 
***

همانط�ور که مس�تحضر هس�تید عمرانخان
بیش�ترین کرسیهای پارلمان پاکس�تان را کسب
کرده اس�ت و بزودی هم قرار اس�ت نخس�توزیر
انتخاب ش�ود .با توج�ه به مواضع ض�د آمریکایی
عمرانخ�ان و همچنین ابراز تمایل بس�یار زیاد او
برای بهب�ود روابط با ایران ،فکر میکنید مهمترین
راهبردی که  2دولت برای تقویت روابط الزم اس�ت
انجام دهند ،چیست؟

ببینی��د! باید موضوع را اساس��ی بررس��ی کرد،
یعنی اینطور نیس��ت که فکر کنیم با عوض شدن
یک فرد تمام سیاس��تهای یک کش��ور نیز تغییر
میکند .پاکستان یک کشور بزرگ است .این کشور
یک سیستم بس��یار قوی ،ارتش قوی و همینطور
بروکراسی خیلی قویای دارد .همینطور اپوزیسیون
هم در پاکستان خیلی قوی است ،لذا اینطور نیست
که بگوییم اگر عمرانخان نخس��توزیر شود همه
تهای گذش��ته
چیز تغییر میکند و تمام سیاس�� 
یکشبه عوض میشود .بنابراین باید به این موضوع
توجه شود که تغییر سیاستها اینطور نیست اما اگر
تغییراتی هم انجام شود تنها به حضور عمرانخان
بستگی ندارد در حقیقت یک سلسله سیاستها و
مراتبی است که چند سال است در پاکستان شروع
شده و در حال پیگیری است .لذا اتفاقاتی که امروز در
پاکستان رخ داده است نتیجه همین سلسلهمراتبی
اس��ت که عرض کردم در این چند س��ال پیگیری
شده است .در پاکستان تمام نیروهای آمریکایی و
البیهای این کشور بر سر مسائل افغانستان با ارتش

پاکستان درگیر شده بودند .از آن طرف هم آمریکا و
هند درباره مسائل منطقه بویژه افغانستان هم مسیر
و همدست شده بودند .سیاست خارجی پاکستان
همواره مقابل سیاست خارجی هند جلو رفته است.
به عبارتی اگر هند در یک طرف هست ،پاکستان در
طرف دیگر قرار دارد و همواره  180درجه سیاست
خارجی  2کشور با هم متفاوت بوده است .به هر حال
این دو کشور با هم درگیرند و اصطالحا همدیگر را
قبول نمیکنند .همانطور که اشاره کردم آمریکا و
هند در مس��ائل منطقه همسو شدهاند و در همین
رابطه آمریکا باعث ش��د نفوذ هند در افغانس��تان
افزایش یابد؛ این موضوع اصال برای پاکستان بویژه
برای ارتش این کش��ور پذیرفتنی نبود و نیس��ت و
همین موضوع یکی از مس��ائل مهمی بود که باعث
شد پاکستان از آمریکا فاصله بگیرد.

چه مسائل دیگری در این فاصله ایجادشده موثر
بوده است؟

سیاس��ت آمریکا همیش��ه به گونهای است که
امر میکن��د ،یعنی با حالت دیکتاتورمآبانه برخورد
میکند .پاکستان تا االن نزدیک  60هزار قربانی برای
تروریس��م و افراطیگری داده است .خب! در مقابل
این همه هزینه ،آمریکا چه اقدامی برای اس�لامآباد
کرده است؟ هیچ اقدامی! آن هم با پاکستانی که از
دهه  80میالدی همراستا با آمریکا و علیه شوروی
با آمریکا همراه بوده اس��ت و در مسائل منطقه نیز
همسو با سیاستهای آمریکا عمل کرده است .االن
ترامپ دیوانه هم که آمده حرفهایی میزند که حتی
سیاستمداران پاکستانی که به لحاظ خطوط فکری
ب��ه آمریکا نزدیک بودهاند ،ش��رم میکنند به مردم
کشورشان بگویند با آمریکا بودهاند .خب! آمریکا به
جای بهبود مناسبات افغانستان و پاکستان ،گویی
این کشور را مثل یک هدیه تقدیم هند کرده است.
االن هند در حال قدرت یافتن در افغانستان است و
این برای پاکستان مطلوب نیست .اگر از این منظر
به قضیه نگاه کنیم ،انتخابات اخیر پاکستان یک نوع
مسابقه بین نماینده آمریکا ،انگلیس و عربستان که
همان نوازشریف است ،بود با چهرهای که با همراهی
ارتش پاکستان علیه این جبهه قرار دارد.
یعنی ارتش پاکس�تان االن ن�گاه ضدآمریکایی
دارد؟

االن نگاه در ارتش پاکستان ضدآمریکایی است

نیست ،چرا که نواز شریف کامال با عربستان بود اما
مواضع عمرانخان درباره ایران کامال مشخص است.
خ��ب! الزم اس��ت در عین تاکید ب��ر مواضع خوب
عمرانخان به این نکاتی که عرض ش��د هم توجه
داشته باشیم و فکر نکنیم االن کار تمام شده است.

ب�ه عبارتی باید بگوییم حض�ور عمرانخان یک
فرصت است که باید قدر بدانیم و در عین حال اگر
در این زمینه فعال نباشیم ممکن است شرایط قبل
تکرار شود.

بله! دقیقا همینطور است.

اما آمریکاییها در حال بازی کردن هس��تند .یعنی
در تالشند بار دیگر مناسبات گذشته را با پاکستان
برقرار کنند تا ارتش نیز به سوی آنها متمایل شود،
لذا باید مراقب این مساله بود.

ایران ،چین و روس��یه همراه شود تا با آمریکا .اصال
ش��کی در این نیست که اکثریت مردم پاکستان به
این اتحاد رضایت دارند ،چرا که آمریکا همواره برای
پاکستان مضر بوده است.

این فرضیه هس��ت اما من ام��کان تحقق آن را
خیل��ی کم میدانم .به این علت که آمریکا در حال
حاضر خیلی به هند نزدیک شده و طبیعی است این
موضوع بر مناسبات آمریکا و پاکستان اثر بگذارد ،از
سوی دیگر هند هم عالقهمند نیست روابط این دو
کشور مانند گذشته ش��ود .چین و روسیه هم وارد
عمل شدهاند .روسیه هماکنون در حال نزدیک شدن
به پاکستان است و برخی توافقات و معاهدات نظامی
نیز میان  2کشور انجام شده است .چین هم برخی
توافقات اقتصادی با پاکستان داشته و برخی اقدامات
عظیم اقتصادی را شروع کرده است.

ببینید! در پاکستان نقطه مقابل عربستان برای
رواب��ط را ایران میدانند و دولت نوازش��ریف هم با
عربس��تان خیلی هماهنگ بود .البته عربستان به
صورت غیرمستقیم در همان مجموعه البی آمریکا
حساب میش��ود .از این جهت نواز شریف ،نماینده
عربستان هم محسوب میش��د و عربستان خیلی
تالش کرد نواز ش��ریف اکثریت را کسب کند .البته
این را هم بگویم اینطور نیس��ت که عربستان االن
با عمرانخان مخالفت علنی داش��ته باش��د .سفیر
عربستان نخستینسفیر یک کشور خارجی بود که
بعد از انتخابات پیش عمرانخان رفت و پیروزی او را
تبریک گفت .این را از این جهت میگویم که نباید
بگوییم خب! دیگر عمرانخان پیروز ش��د و بزودی
هم نخستوزیر میشود و اصطالحا خوشحال باشیم
که این جدایی از عربستان صددرصدی شده است،
نه! مسائل اینگونه نیست .عمرانخان در نخستین
سخنرانی خود هم اس��می از عربستان آورده و هم
درباره جمهوری اسالمی ایران صحبت کرده است.
او در این سخنرانی گفته است ما میخواستیم بین
این دو کش��ور یک تعادلی برقرار کنیم ،البته این را
هم بگویم عمرانخان با نواز شریف اصال قابل مقایسه

احتم�ال محقق ش�دن ای�ن سیاس�ت را چقدر
میدانید؟

خب! با این مواردی که اشاره کردید آیا این امکان
وجود دارد با توجه به ش�رایط جدید پاکستان یک
وحدت استراتژیک میان ایران ،پاکستان ،روسیه و
چین مقابل آمریکا شکل بگیرد؟

بله! دقیق��ا همینطور اس��ت؛ االن سیس��تم،
بروکراسی و ارتش پاکستان دارد بازی خودش را جلو
میبرد و این پیغام را به آمریکاییها میدهد که در
صورتی که سیاستهای شما علیه ما ادامه پیدا کند،
این جبهه جدید در مقابل ش��ما آماده شکلگیری
است .مردم پاکس��تان هم عالقهمندند پاکستان با

سیاست نظام برخورد قاطع و بدون مالحظه با مفسدین
ادامه از صفحه 2

حضرت آی��تاهلل خامنهای با بیان نکتهای مهم
خطاب به همه سیاستمداران ،دیپلماتها ،جوانان
پرانگیزه ،دانش��جویان رشتههای سیاسی و فعاالن
عرصه سیاس��ت ی��ادآوری کردند :مذاک��ره با رژیم
زورگو و پرتوقع آمریکا وسیلهای برای رفع یا کاهش
دشمنی آنها نیست ،بلکه دادن ابزاری به آمریکاست
که با آن میتواند بیشتر و بهتر اعمال دشمنی کند و
اهداف خود را پی بگیرد.
رهبر انقالب تمرکز ش��یطان ب��زرگ بر جنگ
اقتص��ادی را ناش��ی از ناامی��دی از جنگ نظامی،
سیاس��ی و امنیتی و حتی جنگ فرهنگی خواندند
و افزودن��د :رویشهای ج��وان و پربرکت انقالب و
شکست حوادث و آشوبهای امنیتی -سیاسی سال
 ،۸۸نشان دهنده شکس��ت و یأس دشمن در این
عرصههاست.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :البته به
توفیق الهی و هوش��یاری مسؤوالن و مردم ،آمریکا
در جنگ اقتصادی نیز شکست خواهد خورد .ایشان
با اش��اره به ترفند و فریب دش��منان در حرف زدن
با مردم ایران گفتند :یک عقبمانده ذهنی به ملت
ایران میگوید دولت ش��ما پول ش��ما را در سوریه
خرج میکند در حالی که رئیس او اذعان کرده که
آمریکاییها  7تریلیون دالر در منطقه خرج کردهاند
اما هیچ چیزی عایدشان نشده است.
رهبر انقالب افزودند :ما به  2کش��ور دوس��ت
یعنی س��وریه و عراق در مقابل تهدیدات آمریکا و

س��عودیها کمک کردهایم که این کمکها نوعی
مبادله بین دولتهای دوست است .حضرت آیتاهلل
خامنهای ایجاد تردید در افکار عمومی نس��بت به
مواضع نظام را از اهداف مش��خص دشمنان ملت
ای��ران برش��مردند و افزودند :آنه��ا میخواهند با
جنگ اقتصادی نارضایتی ایجاد کنند تا شاید این
نارضایتی به اغتشاش و ناامنی تبدیل شود .ایشان
با بیان اخبار و اطالعاتی از پش��ت صحنه اقدامات
آمریکاییها ،صهیونیستها و سعودیها افزودند:
آنه��ا برای ایجاد ناامنی در دی ماه گذش��ته ،چند
س��ال فعالیت کرده بودند اما ملت با هوش��یاری
تحس��ینبرانگیز ،به میدان آمد و زمینهسازیهای
چند س��اله آنها را به باد داد .رهبر انقالب افزودند:
دش��منان سپس به س��ال  ۹۷دلبستند و برخی
مقامات آمریکا گفتند  ۶ماه دیگر خبرهایی از ایران
خواهید ش��نید ،منظور آنها همین حوادث مرداد
بود که با وجود هزینههای فراوان مالی و سیاس��ی
دشمنان اینگونه محدود از آب درآمد.
حضرت آی��تاهلل خامنهای تأکید کردند :مردم
باهوش و بابصیرت هستند ،البته مشکالت معیشتی
و اقتصادی اوقات خیلی از آنها را تلخ کرده اما این
ملت زیر بار خواستهای سیای آمریکا و فالن رژیم
روسیاه نمیرود.
رهبر انقالب تأکید کردند :دش��من همانگونه
که تاکنون ضعیف و ناتوان و شکست خورده بوده
است ،در آینده نیز ناکام خواهد ماند ،بهشرط اینکه
همه بیدار باش��یم و با پرهیز از ناامیدی به وظایف

خود عمل کنیم.
ایش��ان افزودند :برخی به اس��م اینکه طرفدار
ضعفا هستیم و میخواهیم اوضاع را درست کنیم،
خودش��ان ملتفت نیس��تند اما عم ً
ال در چارچوب
نقشه دشمن حرف میزنند و اقدام میکنند.
حض��رت آی��تاهلل خامنهای افزودن��د :آنها که
میگویند دولت باید برکنار شود ،در نقشه دشمن
نقشآفرین هس��تند .دولت باید سرکار بماند و با
قدرت ،وظایف خود را در حل مشکالت انجام دهد.
رهبر انقالب همچنین به حقوق و تکالیف دولت
و مجلس اش��اره کردن��د و افزودند :هر دو قوه باید
ضم��ن برخورداری از حقوق خ��ود ،کرامت طرف
مقابل را حفظ کنند و  3قوه با همافزایی مشکالت
ش روی ملت بردارند.
را از پی 
ایشان در پایان سخنانشان با اشاره به سخنان
امام خمینی درباره دست قدرت خدا بر سر ملت
ایران و نظام اس�لامی افزودند :ما هم این دس��ت
قدرتمند خدا را احس��اس میکنیم ،قدرتی که در
ایمان ملت متجلی است.
حضرت آیتاهلل خامنهای در ابتدای سخنانشان
با اشاره به فرا رسیدن ماه ذیالحجه ،ماه دعا و توسل
و تضرع به درگاه الهی ،خاصیت ایمان و اتکا به خدا
را ایج��اد امید ،اعتماد به نفس و شکس��تناپذیری
دانس��تند و خاطرنش��ان کردن��د :مل��ت ای��ران با
برخورداری از این ایمان 40 ،س��ال است در مقابل
قدرتهای متکبر دنیا با قدرت تمام ایستاده است و
باید روز به روز بر این توانایی افزوده شود.

ن�گاه اف�کار عموم�ی پاکس�تان ب�ه ای�ن
تقسیمبندیهایسیاسیچگونهاست؟

ش�ما پی�روزی عمرانخ�ان را تا چه می�زان در
ش�کلگیری وح�دت رویه میان کش�ورها و امکان
تش�کیل سیاس�ت واحد ضد آمریکای�ی دخیل و
اثرگذارمیدانید؟

ای��ن یک فرصت اس��ت اما بای��د حواسمان به
مهرهه��ای آمریکایی و عملکرد آنها در پاکس��تان
هم باش��د؛ اینکه اجازه بروز و ظهور به عمرانخان
میدهند یا س��نگاندازی میکنند .همانطور که
گفتم اپوزیس��یون در پارلمان پاکستان خیلی قوی
است و عمرانخان با نخستوزیر شدن کار مشکلی
در پیش دارد.
نخستوزیر شدن عمرانخان قطعی است؟

بله! عمرانخان صددرصد نخستوزیر میشود
ولی اینکه چطور نخس��توزیر میش��ود هم مهم
اس��ت .به این مس��اله باید توجه کرد .عمران خان،
آن نمایندگانی که مس��تقل بودند و برخی دیگر از
اح��زاب کوچ��ک را دعوت کرده و ب��ا آنها به توافق
رسیده اس��ت تا حد نصاب نخستوزیری را داشته
باش��د ،چرا که حزب تحریک انص��اف به تنهایی با
توجه به میزان آرا توان تش��کیل دول��ت را ندارد و
مجبور شد با برخی احزاب کوچک دیگر نیز همراه
شود .وقتی این احزاب بیایند طبیعتا مطالباتی هم
دارن��د .یکی وزیر میخواهد ،دیگری فالن اختیار را
میخواهد و س��هم میخواهد و اینها پیش میآید.
نکته دیگری هم که الزم است بگویم اینکه نباید فکر
کنیم با نخستوزیری عمرانخان ،االن پاکستان هم
به یکی از کشورهای محور مقاومت تبدیل میشود.
عمرانخان به لحاظ اعتقادی سکوالر است ولی اگر
آمریکا با همین روشی که االن در پیش گرفته ادامه
دهد و علیه پاکستان فعالیت کند ،صددرصد حضور
عمرانخان میتواند تشکیل جبهه ضد آمریکایی در

منطقه را مستحکمتر کند.

و اگر آمریکا کوتاه بیاید؟

اگ��ر آمریکاییها دوباره سیاس��تهای قبلی را
داشته باشند و بخواهند به پاکستان نزدیک شوند،
خب! عمرانخان نمیتواند اقدامات بیشتری انجام
دهد .طبیعتا مدل ق��رار گرفتن عمرانخان مقابل
نواز شریف سیاستهای مخالفتگونه او با آمریکا بود
که با توجه به اقدامات ضد پاکس��تانی آمریکا انجام
شد و مورد توجه مردم پاکستان نیز هست .همه هم
میدانند پشت قضیه نواز شریف ،آمریکا قرار دارد اما
باید رفتار آمریکاییها را هم زیر نظر داشت .چند روز
پیش سفیر آمریکا در پاکستان به دیدار عمرانخان
رفت ،البته عمرانخان بیش��تر درباره افغانس��تان
صحبت کرده است و گفته ما با آمریکا ارتباط متوازن
و برابر میخواهیم و صحبتهای خوب دیگری هم
داشته است.
یعنی به نحوی بر استقالل پاکستان مقابل آمریکا
تاکید کرده است؟

بله! دقیقا همینطور است.

خ�ب! االن چ�ه فرصتهایی پی�ش روی ایران و
پاکستان است؛ با توجه به اینکه عمرانخان نسبت
به تقویت ارتباط با ایران ابراز تمایل کرده است.

پاکس��تان قبال زیر فشار عربس��تان بود و تمام
سیاستهای اقتصادی ،سیاسی و نظامی پاکستان
تحتالشعاع قرار میگرفت .خب! آن فشاری که در
زمان نواز ش��ریف بود االن نیست و شرایط تازهای
ایجاد شده است .به عنوان یکی از مهمترین مسائل
باید بگویم پاکس��تان االن با بح��ران تامین انرژی
مواجه اس��ت؛ در زمینه برق و گاز و . ...مثال درباره
همین خط لوله صلح میتوان اقدامات فوری انجام
داد و من پیش��نهادم این است که ایران هم خیلی
با توجه به شرایط جدید موضوع را سخت نگیرد و
از این فرصت اس��تفاده کند .ببینید! قبل از اینکه
عمرانخان به صورت کامل بر اوضاع مسلط شده و
قوی شود و دوباره آمریکاییها بخواهند وارد عمل
ش��وند ،ایران باید ورود کند .مثال سفیر عربستان
ب��ه فاصله یک روز بعد از پی��روزی عمرانخان به
دیدار او میرود اما س��فیر ایران در پاکس��تان بعد
از ی��ک هفته تازه به دیدار عمرانخان میرود و به
او تبریک میگوید ،خب! اینها در سیاست خارجی
خیلی موثر است.

www.vatanemrooz.ir

