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سیاسی

فراخوان اعتصاب در بازار تهران ناکام ماند
از روز یکشنبه در برخی شبکههای مجازی فراخوان اعتصاب در بازار بزرگ تهران تبلیغ و بارها
هم تکرار شد اما مشاهدات خبرنگاران و نیز اظهارنظر مسئوالن بازار نشان میدهد که این
فراخوان در عمل متقاضی نداشت و عقیم ماند .به گزارش ایرنا ،گزارشها از روز گذشته در نقاط
مختلف بازار تهران حاکی از آن بود که مغازهها در همه راستهها باز و فعالیت طبق روال معمول
ادامه داشت.

چرا دولتیها با مردم
حرف نمیزنند؟

ی چرا حرف نمیزنید؟
آقایان دولت 

راغفر:

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :عمران خان اولین و آخرین چهره ی
ورزشــی نیســت که پس از پایان دوران قهرمانی ،وارد دنیای
سیاســت و فعالیتهای سیاســی ـ اجتماعی میشود؛ رسول
خادم،هادیساعی(ایران)،ژرژوهآ(فوتبالیستاهللیبریا)،ویتالی
کلیچکو(مشتزن اهل اوکراین) ،پله (فوتبالیست برزیلی) ،آرنولد
شوراتزنگر (بدنســازآمریکائی) ،مانی پاکیائو (بوکسور حرفهای
فیلیپین) ،کن درایدن(اهل کانادا و دروازهبان سابقهاکی) ،روماریو
(برزیل)،بیلبردلی(قهرمانالمپیکودوبارقهرمانلیگبسکتبال
حرفهایآمریکا)،سباستینکو(ستارهبریتانیاییسابقدوهاینیمه
استقامت و برنده دو مدال طالی المپیک) و از همه شاید قدیمیتر؛
جرالد فورد(که پس از کنارهگیری ریچارد نیکســون به عنوان
سیوهشتمین رییسجمهور آمریکا سوگند یاد کرد .فورد پیش از
ورود به سیاست ،در فاصله سالهای  ۱۹۳۲تا  ۱۹۳۴به عنوان یک
بازیکن فوتبال موفق در دانشگاه میشیگان خوش درخشیده بود).
و شاید چهرههایی دیگر همچون دو قهرمان اسطوره ای شطرنج
یعنی کارپف و گاسپارف .اینها از دنیای قهرمانی قدم در دنیای
سیاســت گذاشــته اند و اما عمران خان پاکستانی به ظن اکثر
تحلیل گران مسائل سیاســی ،یک چهره ورزشی پای در دنیای
سیاست گذاشــته که بازی قدرت در پاکســتان را دستخوش
تغییراتی قابل تأمل کرده است.

در دو ســوی ایران اسالمی ،کشورهایی نظیر عراق ،ترکیه و حاال
پاکستان؛ طی ماههای اخیر انتخابات برگزار کرده اند و نکته قابل
توجه و تأمل این که در هر ســه کشــور ،آن چه زودتر از نتیجه
انتخابات رســانه ای شد؛ شــائبه تقلب در انتخابات بود .ورزشی
بودن ســبقه ی عمران خان ،برخی شباهتهای انتخاباتی بین
پاکستان ،ترکیه و عراق ،تحوالت حال و آینده ی پاکستان به ویژه
در حوزه ی سیاست خارجه و بسیاری مسائل دیگر را در گفت و
شنودی با دکتر محمدخدادی که هم چهره ای رسانه ای است و
هم شخصیتی دیپلماتیک ،به بحث و تبادل نظر گذارده ایم .آن
چه در پی میآید ،حاصل این گفت و گو است.
آیا شخصیتی نظیر عمران خان که سبقه ای ورزشی دارد
تاکنون در تاریخ سیاسی پاکســتان وجود داشته است که
بعد از دوران ورزشی قدم در عرصه ی سیاست بگذارد؟

اینکهخواستهباشیمشخصیتینظیرعمرانخانبیابیم،تاآنجایی
که مــن میدانم ،به نتیجه ای ختم نخواهد شــد یعنی عمران
خان ـ تقریباـ اولین چهره ی ورزشی است که وارد دنیای سیاست
شده و اما فراموش نکنیم امروز هم شبیه هیچ روز دیگری نیست!
خان کریکت باز
ظهور ترامپ همانقدر عجیب است که ورود عمران ِ
به دنیای سیاســت! و اما به دنبال ریشه اگر باشیم ،دو مسئله از
همه ی دیگر مسائل بیشتر خودنمایی میکند و آن انقالب و انفجار
اطالعات و به تبع آن دسترسی به اطالعات که تحول اساسی در
دیدگاهها ایجاد کرده است .اشتراک وسیع و سریع اطالعات باعث
میشــود تا امید به تغییر در همه ی دنیا وجود داشته باشد .در
ایران خودمان هم کســی پیش بینی نمیکرد روحانی در
همین ِ
سال  92به عنوان رئیس جمهور برگزیده شود .به ریاست جمهوری
رسیدن روحانی نیز حاصل همان اشتراک وسیع و سریع اطالعات
بود ،پس اگر مسئله ی عجیبی وجود داشته باشد؛ حضور این چهره
و آن شخصیت در دنیای سیاست نیست ،آن چه از این حضور و
ظهورها عجیبتر است؛ سرعت پیشرفت اطالع رسانی در جهان
و نقش ،ســهم و شراکت غیر قابل پیش بینی مردم برای تعیین
سرنوشت است که بسیاری از معادالت را بهم ریخته است.
چهرههایینظیرروحانی،یکشبهواردسیاستنشدهاند،
باالخره عقبه ای در عرصه ی سیاست داشتهاند .بیشتر
منظورمان ظهــور یک قهرمان ملی بــود که در تاریخ
پاکستان نظیر داشته با خیر؟
البته عمران خان سالها اســت در عرصه ی سیاسی پاکستان
حضور دارد ،حزب دارد و سخنرانیهای بسیاری انجام داده است،
این گونه هم نیست که یک راست از زمین کریکت بیاید و روی
صندلی سیاســت ورزی بنشــیند .عمران خان ،اگرچه قهرمان
کریکت در دهه نود بوده اســت اما ســالهای متمادی ،مشغول
فعالیتهای اجتماعی و حتی عام المنفعه است .اگر اشتباه نکنم
عمران خان که به عنوان نامزد حزب اپوزیســیون جنبشی برای
عدالت وارد انتخابات پاکستان شد و اینک  ۶۵سال دارد در فاصله
ســالهای  ۱۹۷۱تا  ۱۹۹۲کاپیتانی تیم کریکت پاکســتان را
بر عهده داشت و همراه با این تیم در سال  ۱۹۹۲قهرمان مسابقات
جهانی کریکت شد .پس به نوعی میتوان گفت عمران خان نیز
دورانــی را صرف آموختن زیر و بم سیاســت کرده و با الیههای

شــرایطی که امروز پاکستان تجربه
میکند در هند هم رخ داده است یعنی
دو حزب کنگــره و بهاراجاتا ناگهان
جای خود را به حــزب جاناتادال داد
و این یعنی شرایط به طور کلی عوض
شــد .البته این اتفاق بیست سال قبل
رخ داده اما منظورم این است که نظیر
اتفاق این روزهای پاکســتان مسبوق
به سابقه اســت آن هم در زمانی که
امکانات امروزی نبود

واکنش

برندههای نرخ دالر
کسانیهستندکه یکسرشان
به قدرت وصل است

در پاکســتان و بنا به تجربه چندین
ساله ای که من دارم ،رفاقت در عین
رقابت حاکم اســت یعنــی رقابتها
اگرچه بسیار تنگاتنگ و شدید است
اما پس از انتخابات ،رفاقت جای خود،
رقابت هم جای خود .مث ً
ال زمانی پرویز
مشرف روی کار آمد ،نواز شریف در
تبعید به ســر میبرد امــا در مجلس
پاکســتان نماینــده داشــت و با هم
مینشستند و روال عادی طی میشد.
به زبان ســاده؛ نوعی توسعه یافتگی
و تحمل همدیگر در جامعه سیاســی
پاکستان دیده و لمس میشود

سیاسی و اجتماعی پاکستان کام ً
ال آشنا است.
طی ماههای اخیر در ســه کشور عراق ،ترکیه و اینک
پاکستان انتخابات برگزار شده است .نکته قابل توجه و
تأمل این که انتخابات برگزار شده در هر سه کشور متهم
به تقلب است .در همین انتخابات اخیر در پاکستان ،شاهد
هســتیم که هنوز نصف روز از برگزاری نگذشته ،شائبه
تقلب فراگیر در جامعه منتشر میشود .دلیل این مسئله
چیست؟ خاص خاورمیانه است یا اساس ًا هر انتخاباتی در
اتهام تقلب میتواند قرار داشته باشد؟
مظان
ِ
بخشــی از ماجرا ســاختاری اســت .طبیعتاً هرچه ساختارها و
زیرساختها ضعیف تر باشد بروز چنین مسائلی نمود بیشتری
دارد .وقتی بدانیم فاصله ساختاری کشوری مثل فرانسه با پاکستان
به لحاظ تکنولوژی و امکانات به چه اندازه است آن گاه با این گونه
مســائل راحت تر رو در رو خواهیم شد .مبحث هزینه را باید در
کنار امکانات قرار داد.
پس بخش اول ضعف ساختارها است و به این سادگی در چنین
کشورهایی ،این مسئله حل شدنی نیست و اما بیرون از ماجرای
ساختارها ،مباحثی وجود دارد که شامل موارد عدیده است؛
ـ فرهنگ حاکم بر ساختار قدرت در کشورهای خاورمیانه ،حکایت از
استفاده از نفوذ دارد .نفوذی که قبایل دارند ،نفوذی که سرمایه داران
دارند ،نفوذی که اشــخاص بــه تبع مناصبی کــه دارند از آن
برخوردار هستند و از همین دست مسائل که البته مردم چندان
به این نوع ساختار ناآشنا نیستند و با آن بیگانه نمیتوانند باشند.
ـ عدم قبول نتیجه؛ یکی از مسائلی که شائبه ی تقلب در انتخابات
را دامن میزند و بیشــتر از سوی حزب حاکم صورت میپذیرد،
نپذیرفتن نتیجه است که البته چیزی شبیه شکایت است و در
کل به یک عرف نیز تبدیل شده است
ـ وجود تقلب؛ اینگونه هم نیســت که به دنبال دالیلی بگردیم که
وجــود هرگونه تقلب در هر انتخاباتی در هرکجا را منتفی بدانیم.
ی قبیله ای بودن و نیز سطح
مشخصاً در پاکســتان به دلیل قوم 
پایین سواد (درصد باالیی از مردم بی سواد هستند)عم ً
ال امکان بروز
تقلب وجود دارد البته نه به معنای تقلب دســتوری بلکه تقلب از
این بابت که مردم چون آگاهی کاملی از اوضاع ندارند ممکن است
تحت تأثیر مجموعه عواملی قرار بگیرند که در معنای خاص ،وجود
تقلب را تداعی کند .وقتی آدمهای بانفوذ با تکیه بر ناآگاهی مردم از
ظرفیتهای خود به نفع شخص یا یک حزب خاص سوء استفاده
کنند ،طبیعی است که برخی هم داد تقلبی بودن انتخابات سر دهند.
مجموعه عواملی که برشــمرده شــد به این معنا نیست که در
انتخابات اخیر پاکستان تقلب شده است بلکه نکته حائز اهمیت
این است که حتی همانهایی که داد تقلب میزنند اگر خودشان
نیز بتوانند تقلب میکنند و ابایی هم ندارند .همه از ظرفیتهایی
که در اختیار دارند در هر انتخاباتی استفاده میکنند و تنها وسیله ی
ممکنی که میتواند جلوی این کار را بگیرد ساختار است یعنی
تا ساختارها اصالح و ترمیم نشود و رو به رشد و ترقی حرکت نکند
در روی همین پاشنه خواهد چرخید .پس بپذیریم تا ساختارها
درست نشود و سواد عمومیبه آن حدی نرسد که اتوماتیک جلوی
سوء استفاده از ابزارهای نامشــروع در انتخابات را نگیرد چنین
مسائلی وجود خواهد داشت و وجود داشتن آن نیز کام ً
ال طبیعی
است.
در انتخابات پارلمانی در پاکستان ،آن اتفاقی که مهم
است این اســت که یک حزب مهم و ریشهدار شکست
میخورد به نام «مسلم لیگ» و حزبی دیگر برنده میشود
به نام «تحریک انصاف» .مسلم لیگ نخست مدعی تقلب
در انتخابات میشــود اما پس از مــدت کوتاهی ،نتیجه
انتخابات و پیروزی عمران خان را میپذیرد .این مسئله
نوعی خوش شانسی برای عمران خان به شمار میآید یا
میتواند زمینه ساز رخدادهای بعدی باشد؟
در پاکستان و بنا به تجربه چندین ساله ای که من دارم ،رفاقت
در عین رقابت حاکم است یعنی رقابتها اگرچه بسیار تنگاتنگ
و شدید اســت اما پس از انتخابات ،رفاقت جای خود رقابت هم
جای خود .مث ً
ال زمانی پرویز مشرف روی کار آمد ،نواز شریف در
تبعید به سر میبرد اما در مجلس پاکستان نماینده داشت و با هم

مینشستند و روال عادی طی میشد .به زبان ساده؛ نوعی توسعه
یافتگی و تحمل همدیگر در جامعه ی سیاسی پاکستان دیده و
لمس میشود.زمانی که پرویز مشرف در رأس بود و بی نظیر بوتو
هم زنده بود ،روزنامهها دیدار نواز و بوتو را تیتر میکردند و حکایت
از فرهنگ حاکم بر اوضاع سیاسی داخلی پاکستان دارد و تأیید
میکند که اگرچه رقابت میکنند اما رفاقتها هم حفظ میشود
از این زاویه اگر بنگریم عمران خان نباید مشــکل چندانی از این
زاویه داشته باشد.از اینها مهم تر دو مبحث تأثیرگذار است؛ یکی
فســاد و دیگری ناکارآمدی! مردم قب ً
ال کمتر میدانستند اما این
روزها بهتر و بیشــتر میدانند پس نتیجه میگیریم که مردم را
نمیتوان به صورت سنتی اداره کرد .اص ً
ال به همین دلیل است که
دو حزب مطرح در پاکستان برابر جریان سوم شکست میخورند و
این نشان از تغییر دیدگاه دارد .شرایطی که امروز پاکستان تجربه
میکند در هند هم رخ داده است یعنی دو حزب کنگره و بهاراجاتا
ناگهان جای خود را به حزب جاناتادال داد و این یعنی شــرایط
به طور کلی عوض شد .البته این اتفاق بیست سال قبل رخ داده
اما منظورم این است که نظیر اتفاق این روزهای پاکستان مسبوق
به سابقه است آن هم در زمانی که امکانات امروزی نبود.
شــرایط اگرچه عوض شده اما پاکستان هم با بحرانهای بزرگی
رو در رو است و شاید بتوان اینگونه ادعا کرد که بزرگترین بحران
پیش روی حاکمان پاکســتان ،بحران بیثباتی است .این بحران
بی ثباتی از بعد از زمان مشرف شروع شده و تقریباً میتوان گفت
که پاکستان روی آرامش و ثبات را ندیده است.
به عنوان کســی که در جغرافیای سیاسی پاکستان
حضور داشته ،مشخصههای بارزی که پاکستان را از دیگر
کشورهای اطراف ایران متمایز میکند ،چیست؟
مهم ترین مشخصه ای که من از پاکستانیها سراغ دارم این است
که مردم این کشور ،مردمیکام ً
ال عالقه مند به تحوالت سیاسی
هستند و به این گونه تحوالت بیگانه نیستند گواه این مسئله هم
این که نرخ تولید و خرید روزنامه در پاکستان در مقایسه با ایران
بسیار باال اســت و اساساً قابل مقایسه نیست .یعنی این مسئله
را نمیتوان در کشــورهایی نظیر عراق و افغانستان و کشورهای
حاشــیه ی خلیج فارس دید .این مسئله را در کشورهای آسیای
میانه نیز نمیتواند دید و اص ً
ال قابل مقایسه نیست.
نکته ی دیگر این که نظام حزبی در پاکستان یک نظام نهادینه
شده است .در پاکستان این احزاب هستند که حکومت میکنند
و این خیلی نکته متمایز کننده و مهمیاست .حزب سازماندهی
دارد ،کار میکند و پاســخگو است .همین مسئله باعث میشود
مسئولیت پذیری مستقیم تر دنبال شود .به تعبیری ساده ،یک
سازمان سیاسی عهده دار حکومت میشود و نه یک فرد.
میتوان چنین تعبیری هم به کار برد که سواد سیاسی
مردم پاکستان باال است؟
ال ایران و عربستان کام ً
وقتی پاکستانیها نسبت به شرایط مث ً
ال
توجیه باشند یعنی منطقه را به درستی میشناسند و این ناشی از
آن است که سواد سیاسی باالیی دارند .مردم پاکستان از این لحاظ
مردم چشم و گوش بسته ای نیستند که میتواند مرتبط با این
مسئله باشد که زبان انگلیسی در پاکستان ،حضوری جدی دارد
و به عنوان زبان دوم کاربرد دارد و همین امر کمک میکند تا به
منابع خبری اصلی دسترسی مستقیم داشته باشند .البته فراموش
نکنیم با ملتی رو در رو هستیم که عالقه مند به خواندن هستند نه
فقط روزنامه که تمایل به مطالعه در پاکستان کم نیست.
شاید تعجب کنید اما با آن که نرخ باسوادی در این کشور پایین
است اما ساختار سیاسی و فکری حاکم بر جامعه پاکستان حکایت
از آن دارد که بیگانه با مســائل و تحــوالت روز منطقه و جهان
نیستند .پس نتیجه میگیریم کشوری که هم ساختارهای سیاسی
و حزبی منسجمیدارد و هم مردمیکه آگاهیهای سیاسی باالیی
دارند از لحاظ سیاسی ،کشوری رو به رشد و رو به ترقی است .این
دو مسئله کمک میکند تا مشارکتهای بیشتری شاهد باشیم.
از مجموع گفتهها میرسیم به یک ساختار بروکراتیک .این کشور
ساختار بروکراتیک قوی دارد یعنی با عوض شدن وزرا ،قائم مقامها
سر جای خودشان میمانند و این گونه نیست که همه ی الیهها
دستخوش تغییر شود .با این آگاهی مقدماتی راحت تر میتوان

توئیت بازی سیاسی

حســین راغفر ،اقتصاددان در باره شــرایط
اقتصادی کشــور اظهار کرد :برنامه دولتها
بایستی در کاهش نابرابریها باشد نه اینکه به
اســم بازار آزاد ،بازار ثانویه ارز درست کنند و
بدون اینکه تاکنون یک دالر به این بازار عرضه
شده باشد ،کشف قیمت میکنند که قیمت
دالر  ۹هزار و  ۵۰۰تومن اســت .باید دید که
برندهها و بازندههای این نرخ دالر کیســتند؟
برندگان گروهی قلیل هستند که در این آشفته
بازار نرخ ارز حضور داشتند و صحنهگردان این
بازی هستند؛ یک سر آنها در احزاب سیاسی
است و سر دیگر در قدرت .اینها به دنبال این
هستند که آینده یارانهها و دولت را هم کنترل
کنند/.اعتمادآنالین

سرعت بیشتری در رسیدگیها داشته باشیم.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در رابطه با
آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت :پرونده
این فرد به تهران احاله شــده و قرار است در تهران
پیگیری شــود .وی افزود :این موضوع از جنبههای
مختلف مثل اقدام به خروج از کشــور و چگونگی آن و همچنین
بحث پرداخت رشوه و افرادی که آنجا همراه وی بودهاند و هویت و
ارتباط آنها با موضوع ،نیاز به بررسی دارد .معاون اول دستگاه قضا

افزود :همچنین نسبت به ماهیت موضوع و با توجه به سابقه قبلی
این فرد در مورد فرار و هم در مورد برخی از پروندهها که داشــته
است ،ضرورت داشت این پرونده در تهران رسیدگی شود .لذا این
درخواست مطرح شــد و اکنون با احاله این پرونده موافقت شده
است و ادامه رسیدگی در تهران خواهد بود.
به گزارش میــزان ،وی در خصوص اینکه آیا متهم هم به تهران
منتقل شده است ،گفت :طبیعتا پرونده که به تهران احاله میشود،
متهم هم با پرونده به تهران احاله میشود.

نکاتی مهم در مورد مردم و انتخابات پاکستان

الریجانی:

الریجانی بیان کرد :بنده ایراداتی که به آقایان
دولتی دارم این اســت که چرا حرف نمیزنند
و با مردم صحبت نمیکنند که در چه شرایطی
هستیم و چگونه عمل میکنیم تئوریمان برای
آینده چیست؟ ضرورت دارد که با مردم صحبت
کنیم و در این صورت است که همفکری بوجود
میآید .رئیس مجلس شورای اسالمیدر ادامه
سخنانش تصریح کرد :من فکر میکنم کارهایی
که اکنون تصمیمگیری میشــود باید جدی
گرفته شود ،به ویژه برخورد با افراد مفسد که
البته قوه قضاییه با این افراد مفسد باید برخورد
کند .الریجانی خاطرنشــان کرد :ممکن است
از نظــر آیین دادرســی روال این کار طوالنی
باشد که متناسب با این زمان میتوان شرایط
ویژهای قائل شد که اینها با مفسدین برخورد
جدی کنند باید با قــوه قضاییه هم صحبت
کرد تــا پرونده اینها زودتر چــه در مجلس و
چه در شورا پیگیری شــود تا ما با افرادی که
در اقتصادی کشور اخالل ایجاد میکنند جدا از
تدابیر اقتصادی با این افراد که میدانیم اخالل
میکنند ،برخورد شود .به گزارش فارس ،یکی
از این موارد را که پیگیری کردیم به این نتیجه
رسیدیم شخصی که به صحنه تالطم ارزی ورود
کرد اصل ریشــه او در کشور دیگری بود .او با
ارتباط با آن کشــور این کارها را انجام میداد
البته من نمیگویم همه اینها مانند قصه این فرد
بود اما ریشهها هم درآمده است.

حجتاالسال م والمسلمین محسنی اژهای در حاشیه
نشســت مســئوالن عالی دســتگاه به یکی دیگر از
موضوعات مطرح شده در جلسه مسئوالن عالی قضایی
اشاره کرد و گفت :در خصوص پروندههایی که درباره
ارز یا احیانا خودرو در شهرستانهای مختلف مطرح
شده است ،قبال دستور داده بودند که این پروندهها به تهران احاله
شود تا به صورت یکجا رســیدگی گردد .این پروندهها به تهران
منتقل شد تا هماهنگی بیشتری صورت گیرد و امیدوار هستیم که

پرونده شهرام جزایری به دادسرای تهران احاله شد

گفت و گوی آفتاب یزد با محمدخدادی سرکنسول اسبق ایران در پاکستان

مجلس

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمیدر
نشست فراکسیون شفافسازی و سالمسازی
اقتصاد و انضباط مالی  ،طی سخنانی با طرح
این سوال که چرا ما بحث مذاکرات با آمریکا و
اروپا را انجام دادیم ،گفت :چون میدانستیم و
البته حق داشتیم به محض اینکه آمریکاییها
زدند زیر میز ما حق داشتیم که از برجام خارج
شویم .حق ما بود اما به خاطر اینکه اروپاییها
این حــرف را زدند گفتیــم در فاصله زمانی
مشخص ما مذاکره میکنیم.
وی ادامه داد :حال ما فرض را بر این میگذاریم
که اینها به جایی برسند که نگذارند ما مسیر
عادی خود را طی کنیم که برای این فکرهایی
شده است؛ یعنی اکنون طرح ما آماده است که
اگر ایــن کار را کردند ما در حوزه نفت انتقال
پول و ســایر موارد چه کنیم .درست است که
آنها هم یک لشــکری درست کردند و به قول
خودشــان چریکهای کت و شلواری درست
کردند که البته برای این هم فکر شده است.
رئیس مجلس شورای اسالمیافزود :به هر حال
ما باید یک دورهای را ســپری کنیم که البته
حوادث مختلف ممکن اســت در آن دخالت
داشته باشــد .اما ما در دورهای قرار داریم که
ممکن است فشارهای بیرونی در این قضیه هم
در ســطح بینالملل آمریکاییها و هم برخی
کشورهای منطقه فشــارهایی بخواهند وارد
کنند .آیا نمیشود از ا ین به عنوان یک فرصت
برای خودمان استفاده کنیم؟
رئیس مجلس شــورای اسالمیخاطرنشــان
کرد :بنده فکر میکنم تلخیهایی که در این
مســیرها -که البته در طول انقالب هم وجود
داشته -مقداری با اکوی زیاد در داخل به نوعی
یأس در کشور تبدیل میکنند و این کار بسیار
غلطی است.
وی تصریح کرد :دوستان رسانهای هم که در
مجلس و موارد دیگــر خدمت میکنند باید
توجه داشــته باشند که داشــتن اعتبار برای
حکومت و ایجاد امیدواری درســت شگردی
است که میتواند امید دیگران را از بین ببرد؛
آنها از این طریق میخواهند لطمه بزنند.
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> شهیندخت موالوردی  -دستیار ویژه رئیس جمهور

> حسام الدین آشنا -مشاور فرهنگی رئیس جمهور

> ابراهیم رئیسی -تولیت آستان قدس رضوی

فهمید که چرا با وجودی که پرویز مشرف با کودتا بر سرکار آمده
بود ،سفیر منصوب نواز شریف در تهران را  6سال حفظ کرد؟!
به این میگویند حاکم بودن نظام کرییر ،یعنی قائم مقام وزیر نفت
حتی با تغییر وزیر نفت هم عوض نمیشود.
ایران در انتخابات عراق یک مسئله بود بدین معنا که برای
احزاب و گروههای سیاسی درگیر در انتخابات مهم بود که
برنده ی انتخابات چه رفتاری با ایران خواهد داشت یا نوع
تعامالت با جمهوری اسالمیایران چگونه باید باشد .آیا در
انتخابات پاکستان نیز شرایط به همین گونه بود؟ یعنی آیا
دغدغه ای به نام ایران در این انتخابات نمود داشت؟
جایگاه ایران در پاکســتان ،با تمامیکشورها فرق میکند .یعنی
به دلیل سابقه تمدنی و فرهنگی ،جایگاه ایران در پاکستان یک
جایگاه خاص است پس به طور طبیعی ،هر حزب و دسته و گروه
و شخصی که در پاکستان به قدرت برسد ،عالقه مند به رابطه با
ایران خواهد بود یعنی نمیتواند که نباشــد چون افکار عمومیو
زیرساختهای فکری چنین اجازه ای را صادر نخواهد کرد .پس
وقتی موضوع ایران یک موضوع پذیرفته باشد به طور کام ً
ال طبیعی
دیگر نمیتواند یک دغدغه و یک معما و یک عالمت سؤال باشد.
اثبات این موضوع لطفی ندارد کسی هم در پی نفی این رابطه و
این سابقه نیست پس اتوماتیک وار ایران یک موضوع پذیرفته شده
است و جایی برای بحثهای بیشتر وجود نخواهد داشت .به همین
دلیل بود که ائتالف عربســتان در موضوع یمن با وجود همه ی
ادعاهایی که مبنی بر کمکهای بسیار زیاد وجود دارد ،نتوانست
پاکستان را با خود همراه کند.
شاید جالب توجه باشد که بدانیم نام بسیاری از استانهای ما ،نام
خانوادههای بزرگ در پاکستان است؛ خانواده شیرازی ،سبزواری،
گیالنی و ...سرود ملی پاکستان به زبان فارسی است.
بحث ایران و پاکســتان یک بحث استراتژیک است اما متأسفانه
جمهوری اسالمیایران نتوانســته است از این ظرفیت به خوبی
اســتفاده کند .وقتی در یک نظر ســنجی مشخص میشود که
پاکستانیها در بین همه کشورهای دنیا بیشترین عالقه را به خرید
کاالهایی با ذکر نام ساخت ایران دارند ،به خودی خود باید به نوع
رابطه ایران و پاکستان پی برد اما چه میشود کرد که نگاه ایران به
پاکستان یک نگاه واقع بینانه نیست و این حکایت از عدم شناخت
دارد یعنی ما اص ً
ال پاکستان را درست نشناختهایم چه رسد به این
که ازاین ظرفیت عظیم و بازار  160میلیونی استفاده کنیم .
پاکستان کشوری اتمیاست پس همچنان باید پذیرفت
که این کشور تحت تأثیر قدرت نظامیاداره شود؛ آیا این
کشور همچنان تحت تأثیر چهرههای نظامیو ارتش است؟
به این مسئله باید به دو دید نگریست؛ نخست این که پاکستان به
دلیل مسائلی که پیرامونش وجود دارد و نیز مسائلی که ریشههای
تاریخی دارد مجبور است که ارتشی قوی و تأثیرگذار داشته باشد
و دیگر این که اساساً ارتش در تحوالت سیاسی ،بی نقش ،بی اثر
و بی تفاوت نیست .کامل تر اگر بگوییم تأثیر ارتش در پاکستان
از بسیاری از کشورها بیشتر است .مضافاً این که مردم پاکستان
خاطره ی خیلی بدی از حکومت نظامیها در این کشور ندارند.
وقتی ما از بحران ثبات سخن میگوییم باید بپذیریم که وقتی ارتش
میآید به خودی خود ثبات بیشتری بر کشور حکمفرما خواهد شد.
البته این که بگوییم مردم از ارتش خاطره ی بد ندارند صحیح نیست.
درست تر این است که ذهن مردم پاکستان نسبت به ارتش ،سیا ِه
سیاه نیست یعنی اگر خاطره بد دارند ،خاطره خوب هم دارند.
پاکستان درگیر سه مسئله مهم است؛ مشاجرات مرزی
با هندوستان ،مســائل مرزی و تروریسم که به مرزهای
مشترک پاکستان و افغانستان مربوط است و بحثهای
اجتماعی ،چون پاکســتان به شدت درگیر مسائل قوی
ـ قبیله ای اســت .به نظر شما اولویت برای عمران خان
کدام یک از این مسائل است؟
پاسخ صحیح این است که اولویت بندی آن هم بر سر مسائلی که
بسیار مهم است نمیتواند درست باشد یعنی این سه معضل باید با
هم پیش برده شود .نمیتوان در دنیای امروز وارد دنیای حکمرانی
بر یک کشور شد و گفت من تنها و تنها یک مؤلفه برایم مهم است
زیرا مسائل بر هم تأثیرخواهند گذاشت.
تروریســم هم مسائل اقتصادی را تحت الشعاع قرار خواهد داد هم
مسائل اجتماعی .اقتصاد رفاه مردم را زیر سؤال میبرد و وقتی مسائل
رفاهی زیر سؤال رفت بالطبع مردم ضعیف میشوند و ضعیف شدن
مردم مساوی است با گسترش فعالیتهای گروههای تروریستی و
سوءاستفاده از مردم فقیر برای عملیات انتحاری و  ....پس میبینیم
اگر قصد رسیدگی وجود داشته باشد ،باید توأمان باشد.
به نظر من مهم ترین مسائل پاکستان در دو نکته خالصه میشود؛
نخست بحث فساد و دیگری بحث حفظ ثبات سیاسی است که
پاکستان از این دو ناحیه به شدت ضربه خورده است و برای عمران
خان هم قطعاً این دو مســئله اولویــت خواهد بود .البته به طور
طبیعی به دیگر مسائل هم نگاه ویژه ای خواهد داشت.

