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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

آیت وکيليان| نخستين سفر »عمران خان«، نخست وزیر 
پاکستان به تهران، می  تواند حامل چشــم اندازهای روشنی از 
گسترش، تحکيم و تکوین روابط ميان دو  کشور باشد .   پرواضح 
است که اهميت به فعليت رســاندن ظرفيت ها و  پتانسيل های 
بالقوه ميان »تهران- اسالم آباد« جهت همکاری های پایدار در 
 زمينه های سياسی، امنيتی، اقتصادی و فرهنگی از سوی هر دو 
کشور مورد  تاکيد قرار گرفت. تحليلگران سياسی معتقدند که 
پاکستان برای گسترش رابطه با  تهران درحالی  که او بر مهياشدن 
شرایط برای بهبود و ارتقای سطح تبادالت دو  کشور و ادامه روابط 
مبتنی بر احترام و صراحت تأکيد دارد، می تواند نشان دهنده آن 
باشد که این کشور با توسل به یک سنت شکنی سياسی سعی 
دارد با  ميانه روی در بحبوحه تحوالت منطقه بر تصویر مطلوب 
رابطه همســایگی مهر  تایيد بزند،    اما آن چه از نگاه بســياری از 
تحليلگران سياسی و رسانه های مطرح  منطقه ای و جهانی نسبت 
به این دیدار تاریخی دور نماند، مجموعه ای از  متغيرهای داخلی و 
منطقه ای است که درصدد ایجاد تعادل و موازنه در روابط ميان 
 تهران و ریاض است. ناگفته نماند همکاری و تبادل  نظر مستمر 
مسئوالن  سياســی، نظامی و امنيتی برای مقابله با تهدیداتی 
همچون تروریســم، قاچاق موادمخدر و انسان، گروگانگيری و 
آدم ربایی نيز ازجمله اهداف این  دیدار بود که در دیدار این مقام 
بلندپایه پاکســتانی با مقام معظم رهبری نيز مورد  تاکيد قرار 
گرفت. رابطه ای که می تواند با اضافه شدن عراق نقش کمربند 

امنيتی منطقه را ایفا کند.
ایجاد نيروی واکنش سریع  

یک کارشناس مسائل شرق آســيا در این  مورد  می گوید که 
»اسالم آباد خود را در موقعيتی می بيند که باید یک تجدیدنظر 
 اساسی در موقعيت خود داشــته باشد. فکر نمی کنم اسالم آباد 
بخواهــد تحت تأثيــر  عربستان ســعودی درخصــوص ایران 
موضع گيری کند .   پيرمحمد مالزهی با اشــاره  به توافق تهران و 
اسالم آباد برای ایجاد نيروی واکنش سریع در مرزها برای  مبارزه با 
تروریسم گفت: »در واقع پاکستان در یک موقعيت تناقض آميزی 
قرار  گرفته و واقعيت این اســت که برخــی از این گروه ها تحت 
عنوان گروه های  رادیکال و تروریستی طبقه بندی می شوند؛ به 
نوعی که افغانستان معتقد است  طالبان تحت حمایت دستگاه 
امنيتی پاکســتان اســت و هند ارتش طيبه، جيش محمد  و 
حزب المجاهدین را مورد حمایت ارتش پاکستان می داند و تهران 
هم معتقد  است گروه های تروریســتی عليه ایران هدایت شده 

هستند و برای این کشور هم  دردسر ساز شده اند . «
نقش واسطه ای ميان ایران، آمریکا و عربستان  

یک استاد دانشگاه آکسفورد در مورد نقش ميانجی گرانه ای که 
پاکستان ميان  سه کشور ایران و آمریکا و عربستان دارد، می گوید: 
»با توجه به نقش پاکستان  در افغانســتان و با توجه به اهميت 
ژئوپوليتيک جدید پاکستان و براساس نفوذ در  طالبان؛ اسالم آباد 
به دنبال ایجاد یک رابطه جدید با عربستان سعودی و متحدانش 
 در خاورميانه و فراتر از آن است. از سوی دیگر پاکستان می خواهد 
به عنوان  واسطه بين آمریکا و عربستان سعودی و ایران قرار بگيرد .  « 

فيصل ِدوجی در ادامه اظهار کرد که »دیدارهای عمران خان در 
تهران  ممکن است نشانگر تالش دیگری از سوی پاکستان باشد تا 

نقش واسطه ای خود  را دوباره بازی کند.«
گام موثر در تأمين امنيت مرزی

یکی از محورهای مهم این دیدار در زمينه تأمين امنيت مرزی 
دو کشور بود؛ تنش های مرزی ایران و پاکستان البته مربوط به 
زمان کنونی نيست و در برهه  هایی از زمان به وقوع پيوسته است، 
ولی در راستای مبارزه با تروریسم، تأمين  امنيت مرزی، جلوگيری 
از قاچاق انسان، کاال و سوخت از مرزهای مشترک و  جلوگيری 
از مهاجرت های غيرقانونی برخی شهروندان پاکستانی به ایران، 
 الزم است که در ســفر عمران خان به ایران مذاکرات راهبردی 

انجام شود .
به عقيده برخی از کارشناســان، طرح حصارکشی نوار مرزی 
پاکستان و ایران که  از سوی مقامات نظامی پاکستان به دولت این 
کشور پيشنهاد شده و اکنون دولت و  ارتش پاکستان مصمم به 
اجرای این طرح هستند و گفته شده که ایران هم  رضایت دارد، 

می تواند راهکاری مقدماتی باشد. 
ترميم تعامالت اقتصادی تهرانـ  اسالم آباد

به اعتقاد کارشناســان، با وجود مناســبات خوب سياسی و 
امنيتی ایران و پاکســتان و  تعلقات فرهنگی و تاریخی دو حوزه 
اسالمی و فرهنگ فارســی به عنوان ریشه  اصلی مشترکات دو 
ملت، فضای حاکم بر تعامالت اقتصادی ایران و پاکستان  چندان 
مناسب و قابل قبول نيست. براساس آمارهای سفارت جمهوری 
اسالمی  در پاکستان، حجم مبادالت دو کشور ایران و پاکستان 
در سال گذشته شمســی   )1397( افزایش 38 درصدی را نشان 
می دهد. حجم مبادالت ایران و پاکستان  طی 11 ماه گذشته به 
یک ميليارد و 128 ميليون دالر افزایش یافته است.  صادرات کاال 
از جمهوری اسالمی ایران نيز از لحاظ وزنی به رشد 28 درصدی 
 نسبت به مدت مشابه رســيده و وزن 2هزار و 489 تن را داشته 
است. پاکستان به عنوان کشوری با جمعيت بيش از 220 ميليون 

نفری اگرچه خود،  صادرکننده مواد غذایی ازجمله محصوالت 
کشاورزی و دامی اســت، اما می تواند  به عنوان مقصد صادراتی 
محصوالت ایران در زمينه های مختلف به ویژه لوازم  ساختمانی، 

کاشی، سراميک و سيمان باشد. 
خط لوله موسوم به صلح

در کنار اینها، تکميل و بهره برداری هر چه سریع تر خط لوله 
موسوم به صلح در پاکســتان و  شبه قاره ازجمله محورهای این 
مذاکرات بود. این خط لوله سال هاست با  کارشکنی های متعدد 
آمریکا و برخی کشورهای منطقه روبه روست، این درحالی  است 
که تکميل هر چه ســریع تر این خط لوله یکی از نيازهای مبرم 
پاکستان  است، زیرا صرف نظر از جنبه های صلح آميز آن، پاکستان 
از نظر اقتصادی و  صنعتی برای پيشرفت صنایع خویش به این 
خط لوله گاز نياز فوری دارد. از  جنبه دیگر، تکميل مسيری امن 
برای ورود گاز ایران به شبه قاره عالوه بر این  که موجب بازاریابی 
برای محصوالت نفتی و گازی ایران در شبه قاره آن هم در  هنگامه 
تحریم ها می شود، موجبات همبستگی هند و پاکستان و تمام 
کشــورهای  منتفع از این خط لوله را فراهــم می کند و بدین 
 گونه صلح را برای منطقه ای  حســاس در شــبه قاره به ارمغان 

خواهد آورد. 

به بهانه درگذشت بهمن کشاورز وکيل برجسته کشور

»نقطهسرخط«

بهناز مقدسی
روزنامهنگار

گفت: »خبرنگار چه روزنامه ای هســتید؟« گفتم:  
»شهروند« اوایل سال 92 بود، آن موقع ها  »شهروند« 
تازه بــه جماعت روزنامه های کاغذی پیوســته بود و 
معموال آدم های سرشناس با اکراه قبول می کردند  که 
با خبرنگاری که روزنامه اش را نمی شناسند، مصاحبه 
کنند. اما او در جوابم گفت:  »خواهش می کنم  بفرمایید، 
فقط لطفا عین چیزهایی که می گویم را بنویســید.« 
و این نخستین آشــنایی من با »بهمن کشاورز«  بود. 
حاال 5 ســالی از این آشنایی گذشــته و سه شنبه ای 
که گذشــت یک خبر تلخ این دوران را پایان رساند؛ 
 بهمن کشــاورز حقوقدان برجسته کشور درگذشت. 
وکیلی که ما روزنامه نگاران همیشــه روی او حساب 
 می کردیم. مردی متواضع که با وجود مشــغله های 
شــغلی، هیچ وقت به خبرنگار جماعت نه نگفت. این 
حرف را  خودش در آخرین مصاحبه ای که با او داشتم 
زد و معتقد بود که رسالتش ایجاب می کند تا  تجربیات 
 اندوخته اش را منتقل کند. یادم نمی آید که به او زنگ 
زده باشم و بگوید وقت ندارم فردا تماس بگیرید؛  نهایتا 
برنامه هایش را یکی دو ساعت این ور و آن ور می کرد تا 
خیال مان راحت باشد که در دقیقه نود هم  مشکل مان 
را برای نوشــتن یادداشت شفاهی حل می کند. تلفن 
را برمی داشتیم »الو آقای کشــاورز فرصت  دارید...« و  
از آن سوی خط باز هم تأکید داشت: »بله، فقط لطفا 
عین چیزهایی که می گویم را بنویســید.«  این تأکید 
همیشگی اش برایم خیلی قابل احترام بود، پایبندی 
و دقتش به حرفه حســاس قضاوت را نشــان می  داد. 
روزنامه نگارانی که با او کار کرده اند به خوبی می دانند که 
او در یادداشت های دقیقه نودی ما چقدر  دقت داشت و 

در پایان هر جمله اش می گفت: »نقطه سرخط.« 
  آقای کشاورز قبل از بدرقه تان می خواهم عهدی با 
شــما ببندم. عهد می بندم که همه آموختنی هایی را 
که  از دل مصاحبه و مصاحبت با شــما یاد گرفته ام در 
رسالتم به جا بیاورم. عهد می بندم که بعد از این که قرار 
 است برای مصاحبه هایم به سراغ حقوقدان های دیگری 
بروم حتی اگر دقت شما را در صحبت هایش نداشت 
 من به گفته هایش وفادار باشم. شما به من یاد داده اید 
که یک ویرگول و نقطه در یک جمله چقدر می تواند 
 در اصل مفهوم تاثیرگذار باشد.  ای کاش یک بار تا زمانی 
که آن سوی خط تلفن بودید به غیراز سوال های  خشک 
مصاحبه، از شخصیت واالی تان قدردانی می کردم . ای 
کاش می گفتم که استاد من خیلی از روزهای  کاری ام را 
مدیون شما بودم،  ای کاش لحظه ای به مرگ لعنتی فکر 
کنیم تا بیشتر از اینها قدر نسل شما را  بدانیم.  ای کاش 

این یادداشت برای مرگ شما نبود. نقطه سرخط. 

یادداشت

ممنوعیت
بازنشستگیاجباریزنان

 »هیچ دستگاه یا شرکتی حق مجبور کردن 
زنان به بازنشســتگی با ۲۰ سال ســابقه کار را 
ندارد، مگر آن که  بیمه شده خودش بخواهد.« 
این گفته علیرضــا محجوب، دبیــرکل خانه 
کارگر است. کســی که می گوید هیچ  شرکت و 
بنگاهی حق ندارد زنان را مجبور کند با ۲۰ سال 
سابقه بازنشسته شــوند، مگر آن که بیمه شده 
خودش  بخواهد و الــزام قانونی در این خصوص 
آن است که کارفرما زمانی که فرد از سن قانونی 
بازنشستگی گذشته  باشد، می تواند اقدام کند. او 
موضوع معیشت را اصلی ترین مطالبه کارگران 
در هفته کارگر نام برد و افزود: » پنجم تا یازدهم 
اردیبهشت ماه هر سال با عنوان»هفته کارگر« 
نام گذاری شده اســت، اما امســال متاسفانه 
 مشکالت معیشــتی کارگران و کاهش قدرت 
خرید آنها همچنان به قوت خود باقی است و لذا 
آن چه که در هفته  کارگر باید بیشتر مورد توجه 
قرار گیــرد و از آن صحبت شــود، پرداختن به 

معیشت خانوارهای کارگری است. «

ایجادکمربندامنیتیدرمنطقه

 

روز گذشته برای عده ای از شهروندان پيامکی از سوی همراه 
اول ارسال شد که شوک برانگيز بود. مبلغی که برای مصرف 
ماهانه تلفن همراه شهروندان اعالم شده بود، بسيار باالتر از 
رقمی بود که عموما برای هر کدام شــان می رسيد، تا جایی 
که حتی وزیر ارتباطات هم روز گذشته در تویيتی به قبض 
ارسال شده اشاره کرد و تصویر آن را هم منتشر کرد؛ تصویری 
که نشان می داد مبلغ قبض تلفن همراهش 4555000 ریال 
اعالم شده اســت. وزیر ارتباطات درباره این تصویر نوشته: 
»شــاید خيلی از شــما هم صبح امروز مثل من از دریافت 
پيامک قبوض نجومی همراه اول شــوکه شدید. با پيگيری 
سازمان تنظيم مقررات، همراه اول برای 800 هزار مشترکی 
که قبض نجومی ارسال شده بود، پيام عذرخواهی فرستاد و 
خطوط قطع شده، وصل شدند. صورتحساب صحيح متعاقبا 
ارسال می شود.« با این حال پيگيری های خبرنگار »شهروند« 
نشان می دهد که عده ای از شهروندان این مبلغ را شب گذشته 
واریز کرده بودند. به همين جهت هم صبح روز گذشته بعضی 
از دفاتر امور مشــترکين پر از جمعيت مراجعه کننده بود؛ 
کاربرانی که می خواستند بدانند چرا چنين مبلغی به عنوان 
قبض برای آنها اعالم شده است؟ پاسخ را البته وزیر ارتباطات 
صبح دیروز تویيت کرد اما جریــان فقط به همين جا ختم 
نمی شد. عده ای از شــهروندان مبلغ اعالم شده را واریز کرده 

بودند و می خواســتند بدانند چطور می توان مبلغ را باز پس 
گرفت؟ شرکت همراه اول هم به دفاتر امور مشترکين خود 
اعالم کرده بود تا به مراجعه کننده بگویند که مبلغ مورد نظر 
در قبض بعدی محاسبه خواهد شد. به این ترتيب که مشترک 
بستانکار خواهد بود تا ميزان مصرف ماهانه آنها از قبض بعدی 
خودبه خود کسر شود. با این حال اعتراض بعضی شهروندان 
همچنان بجاست. عده ای هم در صفوف امور مشترکين به 
این نکته اشاره داشــتند که اگر هرکدام از مشترکان مبلغی 
حتی اندک به حساب شــرکت همراه اول واریز کرده باشد، 
در کليت مبلغی کالن خواهد شد که طبيعتا با محاسبه سود 
آن می توان به رقمی باال رســيد. پرسش و اعتراض این گروه 
در واقع این بود که چرا چنين مبلغی باید در حســاب های 
شرکت همراه اول بماند و به مشــترک عودت داده نشود؟ از 
آن جهت که شفاف سازی یکی از افتخارات دولت بوده است، 
وزیر ارتباطات فورا بــه این ماجرا واکنش داد که جای تقدیر 
دارد اما اميدواریم پرسش شــهروندان درباره موضوع اخير 
هم مورد بررســی قرار گيرد. چنانچه هرکدام از شرکت های 
ذیربط با وزارت ارتباطات ناگزیر چنين اشتباهی را مرتکب 
شوند، اعتمادسازی بين کاربر و شرکت ارایه دهنده خدمات 
از بين خواهد رفت و ابهاماتی به وجود خواهد بود که باید به 
آنها پاسخ داده شود. همان طور که وزارت ارتباطات در ماه های 

اخير پيگير دغدغه های شــهروندان بوده، خواسته بعضی از 
مشترکان همچنان عودت دادن ميزان مبلغ قبض است، چون 
مبلغ بعضی از قبض ها چنانکه خود محمدجواد آذری جهرمی 

هم اشاره کرده، کم نيست.

قبضهاینجومیموبایل،وزیرراهمشوکهکرد
 مردم می پرسند چرا باید پول هایمان در حساب همراه اول بماند
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وزیر خارجه ایران با بيان اینکه تروریسم اقتصادی آمریکا نشان از هراس و نوميدی آنها دارد، تاکيد کرد که ایرانی ها 
بر مبنای توصيه خارجی ها، رویکردهایشــان را تدوین نمی کنند. او در صفحه شخصی تویيتر خود ضمن اشاره به 
اینکه دولت ایاالت متحده در حال اجرای »تروریسم اقتصادی« عليه جمهوری اسالمی است، توضيح داد: »افزایش 
تروریسم اقتصادی عليه ایرانی ها، نشان دهنده هراس و نوميدی توطئه گران رژیم آمریکا و دست نشانده هایش است«. 
او ضمن تاکيد بر شکست آمریکا و متحدانش در تحقق اهداف خود از فشارها عليه ایران، خطاب به »دونالد ترامپ« 
رئيس جمهوری آمریکا نوشت: »خبر واقعی، وارثان تمدن پارس باستان، استراتژی خود را بر مبنای توصيه خارجی ها 

تدوین نمی کنند، چه برسد به آمریکایی ها«.

محمدجواد ظریف:

تروریسماقتصادی
نشاندهندههراس
ونومیدیآمریکاست

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟45 / 16
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در هر اتاقی ، محل های امن را 
مشخص کنيد  ) مثالً زیر یک 

ميز محکم یا کنار ستون ها یا 
دیوارهای مجاور آنها(. 

گاه
ن

محکومیتبیشاز80نفر
دردادگاههایویژهاقتصادی

غالمحسین اسماعیلی، 
ســخنگوی جدیــد قوه 
قضائیه گفت: »مجموعه 
قوه  قضائیه به ویژه شعب 
ویژه رسیدگی به پرونده 
اخاللگران اقتصادی با صالبت و بدون هیچ گونه 
اغماضی رســیدگی به این پرونده  دادگاه های 
اقتصادی را ادامه می دهد و تا کنون شعب ویژه 
بیش از 80 نفر از اخاللگران در نظام اقتصادی، 
پولی، بانکــی، ارزی و ارزاق عمومی را محکوم 
کردند و احکام قطعی آنها صادر شده و در مرحله 

اجراست.«

8روستایسیستان
درمسیرسیلقراردارند

موهبتی،  احمدعلی 
اســتاندار سیســتان  و 
بلوچســتان از تخلیه ۸ 
روســتا در این استان 
گفــت:  و  داد  خبــر 
»مجموعا ۲۹۰ خانوار جابه جایی داشــتیم 
که ۱۹۰ خانــوار با توجه به شــرایطی که 
داشــتند در شهر اســکان داده شــده اند؛ 
 خوشــبختانه بایــد بگویم تلفــات جانی 
نداشتیم.« او در ادامه افزود: »افغانستانی ها 
در مسیر این رودخانه تعداد زیادی سدهای 
ذخیره ای و توزیع کننده آب ســاختند که 
مهمترین آن یک ونیــم میلیارد متر مکعب 
آب می گیرد، لــذا در این فصل که  بارندگی 
زیاد است، آب به ســمت پایین دست که ما 
قرار داریم، ســرازیر می شــود. سیستان در 
مسیر پایین دســت این ســدها قرار دارد، 
ســال های بارندگــی از پرآبــی در عذاب 
هستیم و ســال های کم آبی خشکسالی را 

تجربه می کنیم.«

نبایدبهوضعیتکنونی
دریاچهارومیهاعتمادکرد

تجریشی،  مســعود 
و  برنامه ریزی  مدیردفتر 
تلفیــق ســتاد احیای 
ضمن  ارومیه  دریاچــه 
تشریح آخرین وضعیت 
این دریاچه گفت: »سیل های اخیر حدود ۱.۵ 
میلیارد متر مکعب آب وارد دریاچه ارومیه کرده 
اســت که برای احیای کامل این دریاچه چهار 
میلیارد متر مکعب آب باید وارد دریاچه شود که 
پیش بینی آن است که تا سال ۱۴۰۲ دریاچه 
ارومیه به طور کامل احیا شــود و به این ترتیب 
نباید به وضعیت کنونی دریاچه ارومیه و بارش 

باران ها اعتماد کرد.«

اتفاقمثبت
صباح زنگنه، کارشناس مسائل سياسی و منطقه ای در پاسخ به این سوال »شهروند« که  آیا این امکان وجود 
دارد که عمران خان حامل پيام ریاض برای تهران باشد،  گفت: »این امکان وجود دارد و اگر پاکستان هم این 
توانمندی را داشته باشد تا  اندکی روابط ایران و عربستان را تلطيف کند، قطعا اقدام خوبی است. عمران  خان 
در این سفر به دنبال تقویت روابط اسالم آباد و تهران است و همچنين  می خواهد به  عنوان عاملی ميانجی، برای 
حل اختالفات ميان ایران و ریاض عمل  کند. سفر عمران خان به تهران یک اتفاق مثبت است که باید از آن برای توسعه  روابط 
سياسی و اقتصادی بهره گرفت، چرا که رویکرد مردم پاکستان به ایران  بسيار مثبت است و ما هم باید بتوانيم از این ظرفيت 
استفاده کنيم .  « زنگنه  در خصوص این که توان اسالم آباد برای ایجاد تعادل در روابط با تهران و  ریاض چه اندازه است، گفت: 
»قطعا تالش پاکستان در همين راستا است و  می خواهند از این فرصت استفاده کرده و همزمان با هوشمندی از ظرفيت ارتباط 
 با هر دو کشور بهره ببرند. باید بدانيم که عربستان در تالش است تا جایگاه  ایران در منطقه را در حد توان خود تضعيف کند.« 
این تحليلگر مسائل سياسی  در پاسخ به این سوال خبرنگار »شــهروند« که روابط اسالم آبادـ  تهران و احيای  آن که یکی از 
محورهای اصلی گفت وگوی بين طرفين بوده، تا چه اندازه  شرایط آن مهيا است، گفت که »عمران خان بعد از مشکالت اخيری 
که در  روابط ایران و پاکستان رخ داده است، به دنبال احيای روابط با ایران و حل  مشکالت و تقویت روابط سياسی و تجاری با 

ایران به  عنوان یک همسایه است.  البته این مسأله مستلزم نهادینه کردن رویکرد صلح آميز بين طرفين است.«  


