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 اسالم آباد، از  دیوارکشی  تا  گسل دیپلماتیک  با  تهران
پس از کش وقوس های فراوان در داخل پاکســتان ذیــل تقابل و مخالفت های عمران خان، 
نخست وزیر سابق این کشور، نهایتا دولت جدید محمد شهباز شریف با تثبیت موقعیت به دنبال 
تقویت دیپلماتیک خود است. حضور فرزند بی نظیر بوتو، نخست وزیر فقید پاکستان و آصف علی 
زرداری، رئیس جمهور پیشــین این کشــور در قامت وزیر امور خارجه پاکستان در ایران را باید در 
همین چارچوب تلقی کرد. اولین حضور بالول بوتو زرداری که در واقع اولین سفر مقامات عالی 
پاکســتان در دولت جدید این کشور به جمهوری اسالمی است اگرچه می تواند نشانه مثبتی در 
نگاه دولت شــهباز شریف به تقویت مناسبات با تهران ارزیابی شود، کما اینکه وزیر امور خارجه 
پاکســتان در نشســت مطبوعاتی دیروز (سه شــنبه) خود در تهران مانند نخست وزیر این کشور 
حمایت از برنامه هســته ای ایران و احیای برجام را مطرح کرد و نشان داد در کنارش نیم نگاهی 
جدی به افزایش مناســبات تجاری بین دو کشــور دارد، اما نباید از نظر دور داشت که خاستگاه 
سیاسی دولت جدید در اسالم آباد به موازات انطباق بیشتر با سیاست های واشنگتن در عمل هم 
چندان تمایلی به تعمیق روابط تجاری دو کشور ایران و پاکستان ندارد. هرچند که بخشی از این 

مسئله به عملکرد دولت قبلی عمران خان هم ارتباط دارد.
با وجود آنکه در بیانیه رســمی دیروز (سه شنبه) وزارت امور خارجه پاکستان پیش از انجام 
ســفر دوروزه زرداری به ایران اعالم شــده بود که تقویت روابط دو طرف در تمامی ابعاد تجاری 
و اقتصادی، بهبود بازارچه های مرزی، ارتقای ارتباطات جاده ای و ریلی و نیز تســهیل رفت وآمد 
زائران محوریت این ســفر را بــه خود اختصاص می دهــد، ولی میان رفتار و گفتار اســالم آباد 
تفاوت هــای معناداری دیده می شــود. از دورخــوردن بندر چابهار توســط هندی ها و چینی ها 
با میزبانی پاکســتان، ذیل استفاده از بندر گوادر تا دیوارکشــی در طول مرزهای دو کشور توسط 

اسالم آباد و از همه مهم تر اقدامات چند هفته اخیر پاکستانی ها در محدودیت ورود کامیون ها و 
محصوالت ایرانی به خاک این کشور و تشدید قوانین عبور و مرور به بهانه قوانین سخت گیرانه تر 
گمرکی و مســائل دیپلماتیک حوزه اخذ روادید رانندگان ایرانی برای سفر به پاکستان و مسائلی 
از این دســت ادعای ایران دوســتی دولت جدید شهباز شــریف را زیر سؤال می برد، همچنان که 
برخالف مواضع نگاه به شــرق و اظهار عالقه عمران خان به جمهوری اســالمی شاهد تحول 
خاصی در هیچ حوزه ای از مناسبات تهران – اسالم آباد به خصوص در مسائل اقتصادی و تجاری 
نبودیم. از این رو شــاید سفر مقامات دولت جدید اسالم آباد بتواند گامی، هرچند اندک و کوچک 
در رفع این مشــکالت باشد. البته آن گونه که مطرح شــده یکی از محورهای کلیدی سفر بالول 
بوتو زرداری به تهران تالش برای تأمین برق توسط ایران در بحبوحه بحران شدید انرژی پاکستان 
اســت. حال اینکه ایران خود با بحران تأمین برق در فصل گرما دست و پنجه نرم می کند تا چه 
اندازه می تواند به تأمین برق همسایه شرقی خود کمک کند، محل سؤال است. با این حال نباید 
اولین ســفر وزیر امور خارجه دولت شهباز شــریف را از زاویه دیگری نادیده گرفت. در این راستا 
احتماال این ســفر با هدف موازنه سازی سیاسی و دیپلماتیک از جانب پاکستانی ها در دستور کار 
قرار گرفته باشــد، چراکه حسین امیرعبداللهیان اخیرا در سفری سه روزه به هندوستان به دنبال 
تقویت مناســبات تهران – دهلی نو به ویــژه در حوزه تجاری، بازرگانــی و اقتصادی بود. به هر 
حال وزیر امور خارجه ایران در ســفر به دهلی نو، حیدرآباد و بمبئی و دیدار با تجار، بازرگانان و 
هیئت های اقتصادی این کشــور به دنبال گرم ترکردن موتور روابط تجاری دو کشور بود؛ بنابراین 
این امکان وجود دارد که تنها با گذشــت پنج روز از سفر حســین امیرعبداللهیان به هند اکنون 
پاکســتانی ها، هم با هدف موازنه سازی سیاســی خود در برابر هندی ها حضور در تهران را کلید 
زده باشــند و هم به نحوی بستر برای حفظ جایگاه گوادر باقی بماند. ضمن اینکه نباید تحوالت 

افغانستان و نگاه تهران – اسالم آباد به حکومت طالبان را هم از نظر دور داشت.
 روابطی  با  بوی  گاز

پس از ســفر ۲۶ساعته ششم آذر ماه سال گذشته سیدابراهم رئیسی به ترکمنستان با هدف 
حضور در پانزدهمین اجالس ســران سازمان همکاری اقتصادی اکو، این بار همتای جدید وی پا 
به تهران گذاشت تا روابط تهران – عشق آباد در مسیر رفت وآمدهای دیپلماتیک به سمت تقویت 
همکاری ها پیش برود. بی شــک محور و کانون این همکاری ها به ســوآپ گازی بازمی گردد که 
هم در ســفر رئیســی و هم در حضور بردی محمداف، عمال موضوعی کلیدی برای رایزنی های 
دو طرف محســوب می شــود. به خصوص آنکه آذرماه پارسال در حاشــیه سران اکو سه کشور 
ایران، ترکمنســتان و جمهوری آذربایجان توافق کردند ســاالنه ۱.۵ تا دو میلیارد مترمکعب گاز 
ترکمنستان را به جمهوری آذربایجان سوآپ کنند. این قرارداد که پس از پنج  سال توقف مبادالت 
گازی ایران و ترکمنســتان امضا شــد، به افزایش پایداری شــبکه گاز در شمال شرق ایران منجر 
می شود و مسیر ایران را برای تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه هموارتر می کند. در این راستا به 
نظر می رسد دولت رئیسی برنامه جدی برای استفاده هر چه جدی تر از سوآپ گازی ترکمنستان 
- آذربایجان دارد. در همین رابطه جواد اوجی، وزیر نفت در ســفر ۱۱ خرداد خود به جمهوری 
آذربایجــان برای حضور در «هفته انرژی باکو» تفاهم نامه همــکاری دوجانبه دو طرف (تهران 
– باکو) برای افزایش انتقال گاز ترکمنســتان از خاک ایــران به مقصد آذربایجان را امضا کرد. بر 
اســاس این تفاهم نامه، دو طرف توافق کردند حجم گاز انتقالی ساالنه ترکمنستان به جمهوری 
آذربایجان از طریق خطوط ایران را دو برابر کنند. البته امکان افزایش حجم این قرارداد در آینده 
نیز وجود خواهد داشــت. چراکه این قرارداد به صورت حجمی تنظیم شده است؛ بنابراین ایران 
به عنوان هزینه سوآپ در قالب (Swap Fee) به اندازه حجم انتقال گاز از ترکمنستان به جمهوری 
آذربایجان بخشــی از گاز انتقالی را برمی دارد. گاز تحویلی ایران به آذربایجان ذیل سوآپ گازی 
ســه جانبه تهران - عشق آباد - باکو در منطقه کوچک و استراتژیک نخجوان قرار دارد که ضمن 
ارتقــای جایگاه ژئوپلیتیک ایــران در منطقه قفقاز جنوبی و تقابل با تالش مشــترک جمهوری  
آذربایجان و ترکیه برای تحمیل کریدور موهوم زنگه زور می تواند به رفع مشکل کسری گاز و افت 
فشار در استان های شمالی ایران از خراسان رضوی، شمالی و جنوبی تا گلستان و سمنان کمک 
شایانی کند. در نگاهی کالن تر و عمیق تر اساسا پیگیری دیپلماسی انرژی با محوریت گاز و انعقاد 
قراردادهای واردات، ســوآپ و ترانزیت گازی با کشوری مانند ترکمنستان می تواند تضمین کننده 
منافع سیاســی و اقتصادی کشور در بلندمدت باشــد. از جنبه راهبردی، سوآپ گازی به تقویت 
برنامه ترانزیتی ایران خواهد انجامید، چراکه ســه کشور، افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان در 
حال پیشبرد طرح ترانزیتی با عنوان «محور الجورد» هستند؛ طرحی که با دورزدن ایران می تواند 
افغانستان را به اروپا وصل  کند. از این نظر سوآپ گازی سه جانبه به ورود ایران در محور الجورد 
ختم می شود. از طرف دیگر مهم ترین مزیت سوآپ گازی ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان 
عالوه بر دیده شــدن نقش ایران در محور الجورد به ارتقای نقش ژئوانرژیک کشور در انتقال گاز 
بین باکو و عشق آباد بازمی گردد. این مزیت در ارتباط با رابطه کشورهای ایران و آذربایجان که در 
ماه های گذشــته دچار اختالفات سیاسی شده بودند، اهمیت بیشتری می یابد. خاصه آنکه طی 
سال های اخیر ترکیه با سرعت بخشیدن به خط لوله ۸۰ کیلومتری ایغیدیر به نخجوان به طور جد 
خواهان حذف گاز ایران و جایگزینی آن با گاز خود اســت. هرچند رابطه این خط لوله با قرارداد 
جدید ایران هنوز با ابهام مواجه اســت، ولی بدون شک قرارداد سوآپ می تواند نفوذ ایران را در 
این منطقه تقویت کند تا جایی که عمال حذف تهران ممکن نباشــد. به هر حال عالوه بر برنامه 
جدی آنکارا – باکو بر ایجاد تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه قفقاز جنوبی بعد از جنگ ۴۴روزه پاییز 
ســال ۲۰۲۰ قره باغ با محوریت تحمیل کریدور زنگه زور در تالش اند در ســایه تشکیل تروئیکای 
منطقه ای با همکاری گرجستان، ذیل محور باکو- آنکارا - تفلیس نوعی حصر ژئوپلیتیک را برای 
ارمنســتان رقم بزنند که در حقیقت بار و لطمه اصلی آن برای ایران خواهد بود، چراکه مســیر 
ترانزیتی جمهوری اســالمی به اروپا بسته خواهد شــد؛ ازاین رو تحقق سوآپ گازی، وزن تهران 
را در معــادالت قفقــاز جنوبی تغییر خواهد داد. بنابراین پیش بردن قرارداد ســوآپ گازی ایران 
با ترکمنســتان و آذربایجان از شش ُبعد اقتصادی، سیاســی، ترانزینی، دیپلماتیک، ژئوپلیتیک و 

ژئوانرژیک برای ایران حائز اهمیت است.

چهارشنبه
۲۵  خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۰۳

ادامـه از صـفحـه اول

همه ما به امید به آینده نیاز داریم 
حاال کم نیســتند کسانی حتی از طبقه متوسط که دیگر نمی دانند 
از کدام هزینه و خرج شــان بزنند تا کم نیاورند. اجاره خانه سر به فلک 
می  کشــد و هر روز خبر از افزایش قیمت تازه ای می رسد. اینجا همان 
جاهایی اســت که باید درایت و همدلی مسئوالن کشور را ببینیم. باید 
ببینیم آیا شــرایط مردم را درک می کننــد و می خواهند باری از دوش 
ملــت بردارنــد و امیدها را زنده کننــد؛ اما انگار نه انــگار. ناامیدی و 
نداشــتن چشــم انداز روشــن از آینده، شوخی نیســت. در جدیدترین 
پژوهشــی که ســایت خبرآنالین به نقل از رصدخانه مهاجرت کشور 
منتشــر کرده است، ۵۳ درصد استادان و محققان، ۴۵ درصد پزشکان 
و پرســتاران، ۴۳ درصد فعاالن اســتارت آپی و ۴۰ درصد دانشجویان 
و فارغ التحصیالن دانشــگاهی تصمیم به مهاجــرت دارند. فهمش 
سخت نیست؛ شرایط کلی کشــور و مسائل اقتصادی سال های اخیر، 
تورم و تحریم بســیاری را به ته خط رســانده است؛ به جایی که فکر 
کنند وطــن دیگر جای ماندن نیســت. حتی بچه مدرســه ای ها برای 
ادامه تحصیل در کشــور همســایه کنکور می دهند و ایرانی ها رکورد 
خرید ملک در اســتانبول، ازمیر و آنتالیا را جابه جا می کنند، اما باز هم 
اراده ای برای تغییر این روند نمی بینیم و کسی قرار نیست دلخوشی و 
امیدی به مردم بدهد. هرکسی ترس و ناامیدی مردم را باور نمی کند، 
کافی است نگاهی به اموال به ســرقت رفته در صندوق امانات بانک 
ملی بیندازد. همین کافی اســت که بفهمی مردم چطور تالش دارند 
زندگی شان را با دندان نگه دارند. آن سکه ها و دالرهایی که در تصاویر 
منتشرشــده از اموال کشف شــده مردم دیدیم، به وحشت زدگی افراد 
از آینده نامعلومشــان شــهادت می داد. اما آنها که باید به خاطر این 
همه نگرانی و دغدغه مردم بی خواب شــوند، همچنان دغدغه شان 
چیــز دیگری و جای دیگری اســت و می خواهند اوضــاع را عادی و 
مردم را راضی و امیدوار به آینده نشــان دهند؛ غافل از اینکه واقعیت 
چیز دیگری اســت. در چنین شــرایطی، دولت و مدیرانی که برای آب 
و فرونشســت زمین و گردوخاک کاری از دستشــان برنمی آید، حداقل 
می توانند با مردم مهربان تر باشــند و فشــارها را تشدید نکنند. در این 
وانفسا کمی امیددادن، کمی همدردی کردن و ایستادن در کنار مردم، 

حداقل کاری است که می تواند التهاب ها را کمتر کند.

چرا  باید به ۳  روز تعطیلی در هفته 
اندیشید؟

پیشــنهاد می کنم ابتدا هم زمان در هیئت دولت و مجلس شــورای 
اســالمی کمیتــه ای برای مطالعه این طرح تشــکیل شــود. در مرحله 
بعد پیمایش ملی بــرای میزان موافقت گروه هــای مختلف اجتماعی 
بــا این طرح برگزار شــود و در ادامــه، مطالعات دقیق از ســوی تیمی 
از تخصص هــای مختلــف از جمله جامعه شناســان، روان شناســان و 
اقتصاددانان در سطح ملی و استانی انجام شود. در مرحله آخر اجرای 
آزمایشی در برخی سازمان ها و مناطق جغرافیایی در چند مرحله شروع 

شود و اگر نتایج آن مثبت بود، در سطح ملی عملیاتی شود.

مهدی بازرگان: دیروز سه شــنبه شاهد ترافیک دیپلماتیک مقامات کشــورهای همسایه در سفر به ایران بودیم. از سفر بالول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان و 
دیدارش با حســین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی اش تا حضور رشید مردوف، رئیس دستگاه سیاست خارجی ترکمنستان و نهایتا سفر دو روزه سردار بردی محمداف، 
رئیس جمهوری این کشور (ترکمنستان) به ایران که گویا در رأس هیئتی بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورش به دنبال امضای چند سند همکاری و تفاهم نامه 

به ایران سفر کرده است؛ سفری که اولین حضور بردی محمداف در تهران از ابتدای برعهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری ترکمنستان است.

اهداف سفر هم زمان مقامات اسالم آباد و عشق آباد به تهران؛ از دیپلماسی برقی تا دیپلماسی گازی

 سفر «اولین ها» به ایران


