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تازههای مطبوعات
••اعتماد – این روزنامه در تمسخر ادعای آزادی بیان شبکه
های اجتماعی در غرب و بسته شدن صفحات سرداران
سپاه ،از تیتر «جامعه بسته بــاز» با لگوی اینستاگرام
استفاده کرد.
••دنیای اقتصاد  -استفاده از سه شاخص «تعطیالت
رسمی»« ،تعطیالت آخر هفته» و «مجموع تعطیالت» نشان
میدهد ایران نهتنها بهشت تعطیالت نیست ،بلکه به لحاظ
تعداد روز تعطیلی ،در قعر جدول رتبهبندی جهانی قرار
دارد .ایران با  ۲۶روز تعطیلی در رده  ۳۹کشورهای جهان
قرار دارد .رویکرد شش روز کار در هفته نیز باعث شده تا به
لحاظ تعطیالت آخر هفته و مجموع کل تعطیالت ،ایران
یکی از کشورهای پرکار به شمار آید .در میان کشورهای
جهان  ،تنها  ۹کشور تعطیالت کل کمتری از ایران دارند.
••کیهان  -حذف کرسی سخنگویی در دولت را ذیل کدام
یک از مــوارد زیر دستهبندی میکنید؟ آیا دولــت حسن
روحانی عالقهای به پاسخ گویی به مردم ندارد؟ آیا دولت
حرفی برای گفتن با مردم ندارد؟ یا این که برعکس این
دیدگاه ،شما موافق حذف این کرسی و پیگیری روند فعلی
در خبررسانی و پاسخ گویی دولت هستید؟

...

انعکاس
••رویداد  24نوشت  :برخی منابع کویتی گزارش دادند
که دولت این کشور دستوراتی به اداره گذرنامه و اقامت
در خصوص صدور روادید برای اتباع شش کشور از جمله
عراق ،سوریه ،یمن ،ایران و پاکستان ،صادر کرده است.
••عصر ایران خبرداد :جمعی از دانشگاهیان خوزستان
در نامهای گالیهآمیز به رئیسجمهور ،در اعتراض به ترکیب
هیئت بررسی سیل که اکثریت آنها از دانشگاههای مستقر
در تهران انتخاب شدهاند،نوشتند :در این جا اعتراض خود
را به ترکیب هیئت مذکور که اکثریت قریب به اتفاق آنها
بهجز یک نفر از دانشگاه های مستقر در تهران انتخاب شده
اند ،اعالم می داریم.
••تابناک نوشت  :در روزنامه گاردین انگلیس در گیر و دار
دامنه دار شدن حمالت نژاد پرستانه علیه بازیکنان فوتبال
شاغل در لیگ برتر جزیره ،در نهایت تعجب به نام «کریم
انصاری فرد» مهاجم ملی پوش باشگاه ناتینگهام فارست
انگلیس بر می خوریم که در آن جمالت توهین آمیز یک
هوادار تیم فارست علیه او آمده است.
••رجانیوز نوشت  :حجت االسالم حامد کاشانی ،خطیب
و پژوهشگر تاریخ اسالم در کانال تلگرامیاش ،خبر حضور
امام جمعه موقت تهران به عنوان سخنران مراسم افتتاحیه
مسجد جامع مرکز تجاری «ایران مال» را تکذیب کرد.
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راهکارهای  6گانه اسالم آباد برای تقویت امنیت مرزها
پاکستان پیشنهاد ایجاد مرکز مشترک مرزی،گشت مشترک مرزبانی و حصارکشی مرزها را ارائه کرد

سفر روز گذشته نخست وزیر پاکستان به ایران که عصر
دیروز از مشهد مقدس و زیارت بارگاه امام رضا (ع) توسط
عمران خان آغاز شد ،مورد توجه رسانه ها و تحلیل گران
مسائل منطقه ای قرار گرفته است .سفری که پیش از
آغاز آن وزیرخارجه پاکستان از تهیه و تدوین «راهکار
ششگانه» بــرای تقویت امنیت مــرزهــای مشترک دو
کشور و حتی «تشکیل مرکز مشترک مرزی» بین ایران و
پاکستان خبرداده است .تحلیل گران سفر عمران خان به
ایران را حاوی پیامی روشن برای گسترش همکاری های
تجاری ،امنیتی و سیاسی و همزمانی این سفر با افزایش
فشارهای دولت آمریکا برای محدود کردن روابط خارجی
ایــران معنادار می دانند .با این حال وقــوع یک حادثه
تروریستی در جنوب پاکستان ،در آستانه سفر عمران خان
به تهران ،بار دیگر ضرورت همکاری های امنیتی میان دو
کشور را نیز یادآور شد که به گفته سفیر اسالم آباد در تهران
در دستورکار رایزنی های دو طرف خواهد بود .به گزارش
ایرنا ،رفعت مسعود سفیر پاکستان در تهران توسعه روابط
دوجانبه و امنیت مرزها را از محورهای رایزنی های عمران
خان در تهران ذکر کرد و درباره برنامه های امروز آقای
عمران خان در تهران گفت :آقای نخست وزیر روز دوشنبه
با رهبر معظم انقالب حضرت آیت ا ...خامنه ای ،رئیس
جمهوری و تجار ایرانی و پاکستانی دیدار دارند .رفعت
مسعود درباره دستور کار و مسائلی که در گفت و گوهای
نخست وزیر پاکستان با مقامات کشورمان مطرح می شود
هم گفت :در این سفر مقام های دو کشور در خصوص
امنیت مرزها و حل مشکالت در این زمینه صحبت می
کنند .اگر امنیت و صلح در مرزها باشد حتما تجارت هم
صورت می گیرد درغیر این صورت تاجران می ترسند و
کسی تجارت نمی کند .وی با تاکید بر این که جلسات
و مالقات با رئیس جمهوری و مقام های بلند پایه ایرانی
خیلی مهم است ،گفت :از دیگر محورهای دیدار عمران
خان و روحانی راه های افزایش سطح روابط اقتصادی و
تجاری بین ایران و پاکستان است.
▪اشفق احمد :عمران خان به دنبال احیای روابط با
ایران است

اشفق احمد ،روزنامهنگار و معاون سردبیر گلفنیوز
هم دربــاره محورهای احتمالی رایزنی ها میان ایران و
پاکستان گفت :موقعیت افغانستان ،شرایط خاورمیانه،
مسائل امنیت مرزهای دو کشور ،خطوط نفتی ایران
و پاکستان ،محورهای اصلی مورد بحث میان ایــران و
پاکستان است .وی گفت :عمران خان بعد از مشکالت
اخیری که در روابط ایران و پاکستان رخ داده است ،به

عمران خان سفر 2روزه خود به ایران را از مشهد آغازکرد

دنبال احیای روابط با ایران و حل مشکالت و تقویت روابط
سیاسی و تجاری با ایران بهعنوان یک همسایه است.
▪دیپلمات سابق پاکستانی :با رد فشارهای آمریکا
تجارت با ایران را گسترش دهیم

«آصف علی خان ُدرانی» سفیر سابق اسالم آباد در تهران هم
در مقالهای با عنوان «عمران خان فراتر از برقراری توازن»،
که در روزنامه «مورنینگ میل» پاکستان منتشر شد ،خطاب
به دولت عمران خان تاکید کرد ما نیز باید مانند ترکیه که با
رد فشارهای آمریکا تجارت با ایران را گسترش داده است،
به تقویت مناسبات بازرگانی و اقتصادی با ایران بپردازیم.
علی خان تأکید کرد :سوآپ ارزی یا استفاده از ارز محلی
میتواند گامی موثر در گسترش همکاریهای تجاری میان
ایران و پاکستان باشد.
▪ظهوری :امنیت و ارتباطات منطقه ای مهم ترین پیام
سفر عمران خان است

سیدوحید ظهوری کارشناس مسائل پاکستان هم درباره
زمینه های مشترک همکاری دو کشور گفت :با توجه به
این که پاکستان در حاشیه دریای عمان قرار دارد و این که
ایران خلیج فارس را تحت پوشش خود قرار داده است ،از
طریقدریافرصتهایخوبیبرایهمکاریهایدوکشور
وجود دارد .وی تأکید کرد :به نظر من مهم ترین پیام سفر
عمران خان به ایران بحث امنیت و ارتباطات منطقهای
بین دو کشور است.
▪اتهام زنی وزارت خارجه پاکستان به تهران

با این حال در آستانه سفر عمران خان به ایران ،در جنوب
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پاکستان تعدادی فرد مسلح که لباس نیروهای مرزی
پاکستان را بر تن داشتند با حمله به یک اتــوبــوس از
مسافران خواستند تا پیاده شوند .آن ها سپس  ۱۴تن را
به گلوله بستند که بعدتر مشخص شد همگی از نیروهای
امنیتی پاکستان و اغلب عضو نیروی دریایی بودند .در
همین باره و درحالی که وزیر امورخارجه کشورمان این
حادثه را به شدت محکوم کرده بود ،وزارت امورخارجه
پاکستان نامهای اعتراضی به سفارت ایران در اسالمآباد
فرستاد و در آن مدعی شد که این تروریستها در ایران
مستقر بودهاند .وزارت امورخارجه پاکستان در این نامه
خواستار همکاری بیشتر ایران برای مبارزه با تروریسم
شد .این وزارتخانه همچنین در نامه خود ادعا کرده است
که پیشتر ایران را از محل استقرار این تروریستها مطلع
کرده اما آن ها با وجود تعامل و همکاری نظامیان دو کشور
به فعالیت خود ادامه میدهند.
▪گفت و گوی تلفنی وزیران خارجه ایران و پاکستان

در همین حال محمدجواد ظریف و شاه محمود قریشی
وزیران خارجه ایران و پاکستان در گفتوگویی تلفنی،
مهم ترین موضوعات فیمابین در روابط دوجانبه از جمله
سفر نخستوزیر این کشور به تهران را مــورد بررسی
قرار دادند .دوطرف در این گفتوگوی تلفنی همچنین
همکار یهای دو کشور در زمینههای مختلف به ویژه
مقابله با تروریسم را بررسی کردند.وزیر امور خارجه
کشورمان در این گفتوگو بار دیگر ضمن محکومیت
حمله تروریستی اخیر به نیروهای نظامی و امنیتی
پاکستان ،ایــن اقــدام غیرانسانی را به دولــت و ملت
پاکستان تسلیت گفت.شاه محمود قریشی وزیر خارجه
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پاکستان نیز در یک نشست خبری با اشاره به این حادثه
تروریستی از تهیه و تدوین «راهکار  6گانه» برای تقویت
امنیت مــرزهــای مشترک دو کشور و استقبال طرف
ایرانی از حصارکشی  ۹۵۰کیلومتری در مرز خبر داد.
وی با اشاره به سفر نخست وزیر این کشور به تهران گفت:
ما معتقدیم این بازدید عالوه بر تقویت روابط میان دو
کشور دوست و بــرادر ،همکاری های ایران و پاکستان
برای مراقبت از مرزهای مشترک را گسترش می دهد.
وی با تاکید مجدد بر این که ایران کشور برادر و همسایه
ماست و روابط محکمی میان دو کشور برقرار است ،گفت:
پاکستان برای تقویت بیش از پیش مرزهای مشترک با
ایران و جلوگیری از سوء استفاده از این مناطق ،راهکار
شش گانه ای را اتخاذ کــرده اســت .وزیــر امــور خارجه
پاکستان این راهکارها را این گونه برشمرد ؛ تاسیس
مقر جدید فرماندهی نیروهای ارتش در شهر «تربت»
ایالت بلوچستان؛ تشکیل یگان جدید در نیروهای سپاه
مرزی که وظیفه اصلی آن ها حفاظت از مناطق مرزی این
کشور با ایران است؛ تشکیل مرکز مشترک مرزی پس از
رایزنی های پیاپی میان دو کشور با هدف مبارزه با اشرار
و تروریست های مناطق مرزی؛ گشت مشترک مرزبانان
دو کشور و نظارت مرزهای مشترک با استفاده از بالگرد.
قریشی گفت  :اجرای طرح حصارکشی مرزهای پاکستان
که با استقبال کامل طرف ایرانی روبه رو بوده است در
طول تقریبا  950کیلومتر خواهد بود.
▪ظریف :تروریست ها از روابــط نزدیک کشورهای
مسلمان وحشت زده اند

محمدجواد ظریف در پیام خود با محکومیت قاطع حمله
تروریستی اخیر در پاکستان تصریح کرد :حمله تروریستی
اخیر در پاکستان ،همزمان با اولین سفر عمران خان
به ایــران را که سفری تاریخی اســت به شــدت محکوم
میکنیم .تروریستها ،افراطیون و پشتیبانان آن ها از
روابط نزدیک کشورهای مسلمان وحشت زدهاند .ایران
در کنار مردم و دولت پاکستان ایستاده است .سید عباس
موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران نیز این حادثه را به شدت محکوم و با دولت ،مردم و
ارتش این کشور ابراز همدردی کرد .موسوی تاکید کرد:
تروریسم پدیده شومی است که جز با همکاری همه جانبه
کشورهایی که قربانی آن هستند از بین نخواهد رفت.
وی افزود :جمهوری اسالمی ایران آمادگی خود را برای
هرگونه همکاری با دولت برادر و همسایه پاکستان در تمام
عرصههای اطالعاتی ،امنیتی و عملیاتی برای مبارزه با
تروریسم اعالم میکند.

لزوم گذر پاکستان
از «وعده» به «عمل»

عمران خان نخست وزیر پاکستان پس از هشت ماه از شروع
کارش روز گذشته به ایران آمد و در قدم اول به مشهد مقدس
رفت تا به قول پاکستانی ها سفرش را پربرکت سازد ،اما چه
انتظاراتی می توان از سفر عمران خان داشت؟ شاید مهم
ترین موضوع ،مقابله با تروریسم باشد ،انتظار طبیعی که
تهران از اسالم آباد دارد چیز کم اهمیتی نیست و پاکستان
باید عالوه بر حرف های خوبی که زده ،اقدامات عملی در
این حوزه را نیز شروع کند و هرچند شاه محمود قریشی
وزیرخارجه پاکستان به تازگی به مواردی همچون تاسیس
مقر جدید فرماندهی نیروهای ارتش در ایالت بلوچستان؛
تشکیل یگان جدید وظیفه اصلی آن ها حفاظت از مناطق
مرزی با ایران است؛ تشکیل مرکز مشترک مرزی با هدف
مبارزه با تروریست ها؛ گشت مشترک مرزبانان دو کشور
با استفاده از بالگرد و اجرای طرح حصارکشی مرزهای
پاکستان به طــول تقریبا  950کیلومتر بــرای مقابله با
تروریسم اشاره کرده اما این سیاست ها و برنامه ها زمانی
قابل توجه خواهند بود که پس از سال ها وعده و وعید طرف
پاکستانی ،اجرایی هم بشوند.موضوع مهم دیگر برای
ایران ،همکاری های حداکثری اقتصادی با همسایگان
است که در این میان بازار  200میلیون نفری پاکستان
با قرابت های فرهنگی و تاریخی فــراوان ،ظرفیتهای
بسیاری برای ایران خواهد داشت به ویژه این که بدانیم
امروز میزان مبادالت تجاری تنها به یک و نیم میلیارد دالر
می رسد و هدف گذاری  5میلیارد دالری نیز اگرچه عدد
باالیی با توجه به همه ظرفیت های موجود نیست اما می
تواند برای دوران گذار مناسب باشد .فعال کردن بازارچه
های مرزی و تحرک بیشتر به محور چابهار-گواتر که در
سفر فروردین  96روحانی به پاکستان نیز مطرح شد از
دیگر گزینه های مناسب برای افزایش این ظرفیت به شمار
می رود .همچنین پیگیری طرح بر زمین مانده خط لوله
گاز(خط لوله صلح)که می تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات
و امنیت در منطقه بازی کند از دیگر مسائل مورد عالقه
ایران است که با توجه به مشکالت ایجاد شده در ساخت
خط لوله ترکمنستان به پاکستان ،می تواند رغبت اسالم
آباد را برانگیزد .عالوه بر این ها ایران به شدت عالقهمند
به موضوعاتی است که به نوعی بتوانند راهی برای شکست
تحریم هــای آمریکایی بــاز کنند و بر ایــن اســاس توافق
احتمالی بر سر استفاده از روپیه و ریال از یک سو و طراحی
یک سیستم تبادل مالی همچون اینستکس اروپایی ها،
شاید بتواند در این حوزه برای ما موثر باشد.تاریخ گواهی
می دهد که ایــران و پاکستان از ده ها سال قبل تاکنون
دوستان خوبی برای هم بوده اند اما در این میان همواره
قدرت های ثالث به ویژه آمریکاو عربستان با منافع نامشروع
در ارتقای روابط و استفاده از همه ظرفیت ها کارشکنی
کرده اند .همین مانع تراشی ها از سویی افزایش روابط
اقتصادی ایران و پاکستان را معطل ساخته و از سوی دیگر
حمایت های دولت های منطقه ای رقیب ایــران از گروه
های تروریستی در مرز دو کشور ،موضوع مبارزه با تروریسم
را پیچیده و پرهزینه کرده است .رهبران پاکستان اگرچه
تاکنون در مقابل این فشارها و دخالت ها مقاومت کرده و
سعی در حفظ روابط حسنه تهران -اسالم آباد داشته اند اما
برای افزایش سطح این روابط نیاز است تا پاکستان سیاست
مستقل تری بر مبنای منافع بلندمدت خود اتخاذ کند .سفر
عمران خان به ایران با هیئتی عالی رتبه شامل چندین وزیر
و هیئت تجاری می تواند نوید بخش این رویکرد مفید باشد
و فضایی جدید را در روابط تهران و اسالم آباد بگشاید،
روابطی که به گفته روزنامه "پاکستان" با دشمن مهمی به
نام آمریکا روبه روست و همکاری دو کشور در حوزه های
مختلف و متنوع می تواند نقشه چنین دشمنانی را به نفع
دو ملت مسلمان و بزرگ منطقه نقش بر آب کند.
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