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وزیر اقتصاد در دوازدهمین نمایشگاه
بورس ،بانک و بیمه:

جشنواره جهانی فیلم فجر در
گفتوگویسعیدعقیقی و رضامیرکریمی

فرصتی برای
دیده شدن
سینمایاعتراضی

زنجیرها باید از پای
فعاالن اقتصاد باز شود

روایتیازحضورحشدالشعبی
در مناطق سیلزده خوزستان

آمدهایم
جبرانکنیم

رئیس کل بیمه مرکزی :با تصویب الیحه صندوق بیمه حوادث طبیعی،
واحدهای مسکونی با ماهی  5هزار تومان بیمه میشود
دوازدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
گــــزارش بــورس ،بانــک و بیمــه روزگذشــته بــا
گـروه اقتصادی حضور معاون علمی رئیس جمهوری،
وزیر اموراقتصادی و دارایی ،قائم مقام بانک مرکزی ،رؤسای
کل ســازمان بورس و بیمه مرکزی گشــایش یافت.به گزارش
«ایران» ،دراین مراســم ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،بورس،
بانــک و بیمه را ســه رکن اصلی در اقتصادهای پیشــرفته و رو
به جهش خواند و گفت :این ســه رکن با تکیه بر ظرفیتهای
بیشمار خود و تعامل و هم افزایی قادرند شعار رونق تولید را

لغو حضور روحانی درافتتاحیه نمایشگاه کتاب

مراســم افتتاحیه ســی و دومین نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران
بــا حضــور حجتاالســام حســن روحانی؛ رئیــس جمهــوری امروز
خبـــر (سهشــنبه ســوم اردیبهشــت) لغو و این آیین با حضور وزیر فرهنگ
و ارشــاد اســامی برگــزار خواهد شــد .به گــزارش ایرنا ،پیــش از این قــرار بود رئیس
جمهوری در مراسم افتتاحیه سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران حضور یابد که به
دلیل برنامه پیشبینی نشده ،در این مراسم حضور نخواهد داشت.
سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران امروز با حضور سید عباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و اهالی فرهنگ ساعت  8صبح در مجموعه چهلسرا،
واقع در ضلع جنوبی مصالی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

کریم مجتهدی
استاد فلسفه

مرحــوم دکتــر محســن
جهانگیــری یکــی از همــکاران
بســیار نزدیــک مــن بودنــد که
ایشــان را بــه تمــام معنــا یــک
اســتاد دانشــمند و در عیــن
حال ،متواضع و عمیقاً اخالقی
میدانم.
بــه صراحــت میگویــم کــه
چهرهای با چنین شأن و مرتبه،
کمتــر در محیــط دانشــگاهی
ما وجود داشــته اســت .ایشــان
ضمن تسلط کامل به زبانهای
فارســی ،عربــی و انگلیســی ،از
لحــاظ اطالعــات فلســفی ،چه
در زمینه فلســفه غرب و چه در
زمینه فلسفه اســامی و شرق،
یکی از نخبگان واقعی کشور ما
به شــمار میآمدنــد و به تمام
معنا به ریزه کاریهای فلســفه
غرب و عرفان اسالمی و فلسفه
اسالمی واقف بودند.
ایشــان در زمینــه فلســفه
اســامی و فلســفه غــرب،
کتابهــای بســیاری را منتشــر
کردهانــد؛ نخســتین کتابــی
کــه از ایشــان چــاپ و موجــب
شهرتشان شــده است ،کتاب
«احوال ،آثار و آرای فرانسیس
بیکن» اســت ،بیکن بنیانگذار
روشهــای تجربــی در علــوم
بــوده و بــا فلســفه او اســت که
علم در اروپا جنبه تجربی پیدا
کرده و وجهه عینی یافته است
و همــه مورخــان مســتحضر
هستند که پیشــرفت علمی در
اروپــا تا حدود زیادی به ســبب
روشهــای تجربی فرانســیس
بیکــن بــوده اســت .کتــاب
مرحــوم جهانگیــری بهتریــن
کتابــی اســت کــه در خصوص
آرای بیکــن به فارســی نوشــته
شده است.
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اگــر ایــران را با بســیاری از کشــورها مقایســه کنیــم ،متوجه
میشــویم که از جمله کشــورهایی هســتیم کــه میتوانیم
روابــط حســنه و دوســتانه و بــه دور از تنــش با همســایگان
اصلی و زمینی خود داشــته باشیم .در این میان تنها کشور
عراق بود که منشأ تنش با ایران بود که با روی کار آمدن یک
دولت مردمی و سقوط صدام ،وضعیت و رفتار این کشور نیز دوستانه شده است و
در حل حاضر بهترین روابط میان دو طرف وجود دارد .کافی است که این وضعیت
ایران را با همین کشورهای همسایه خودمان مقایسه کنیم .پاکستان با افغانستان و از
آن مهمتر با هند چالش جدی در حد جنگ دارد .عراق با ترکیه و سوریه و عربستان و
کویت در تنش نسبی است .ترکیه با یونان و قبرس ،افغانستان با پاکستان ،آذربایجان
با ارمنستان ،هر کدام به نحوی دچار تنش و حتی جنگ هستند.
در این میان روابط ایران و پاکســتان متمایز از همه این کشورهاســت و حسن روابط
میان دو کشور سابقه دیرینهای دارد .بجز مباحث راهبردی و همکاریهای مشترک،
در امور فرهنگی و زبانی نیز نزدیکی دو کشور نمونه است و فقط در سالهای اخیر به
دلیل فعالیتهای تروریستی در بلوچســتان است که قدری کدورت میان دو طرف
ایجاد شــده که در مقایســه با نقاط مثبت این رابطه متقابل ،قابل حل اســت و حل
هم خواهد شــد .این روابط نه فقط در ســطح دو دولت که در سطح دو ملت حسنه
و دوســتانه اســت و واکنش دولت و مردم ایران به ســیل چند سال پیش پاکستان به
نمادی جهت این همکاری و ابراز همدردی تبدیل شد.
اگر ایران بتواند روابط خود را با همسایگان اصلی خود به بهترین شکل سامان دهد و
همسایگان آبی را نیز در نظر داشته باشد ،براحتی قادر خواهد بود که بخش مهمی
از فشــارهای تحریمــی ایاالت متحده را جبران و خنثی کنــد .ضمن اینکه این کار به
نفع اقتصاد و همســایگان نیز هســت .بنابراین هر نوع اقدام متقابل برای گسترش
روابط تجاری و اقتصادی و سیاسی و راهبردی و فرهنگی با این کشور باید از سوی دو
طرف با روی گشاده استقبال شود و سفر نخست وزیر پاکستان و هیأت همراه به ایران
نمونهای از این سیاست است.
شــاید برخی از افراد پیمان سنتو میان ایران ،پاکســتان و ترکیه را ساختگی و در ذیل
نفــوذ امریکا در منطقه و مقابله با شــوروی ســابق تحلیل کنند .ایــن تحلیل اگرچه
نادرست نیست ،ولی همه ماجرا نیز نیست .زیرا نوعی وحدت منافع میان این سه
کشــور وجود داشــت که توانستند در ذیل آن پیمان ،مشــارکت کنند .آن پیمان روی
هیچ بنا نشده بود .بلکه زمینههای عینی تفاهم و وحدت این سه کشور بویژه ایران و
پاکستان را داشت .بنابراین باید نقاط ضعف روابط دو کشور که شامل قاچاق مواد
مخــدر و حضور نیروهای تروریســتی میشــود را از طریق همــکاری متقابل از میان
برد .هرگونه اختاللی در امنیت مرزهای دو کشــور خواه ناخواه اثرات دوجانبه در دو
کشور دارد و چنین نیست که یک طرف زیان ببیند و طرف دیگر سود .روابط دو کشور
ایران و پاکســتان میتواند الگویی موفق از روابط دو کشــور همســایه براساس حسن
همجواری و احترام به حقوق و منافع یکدیگر باشد.
گســترش روابط اقتصادی و صادرات گاز و ســایر کاالهای ایرانی و نیــز واردات اقالم
مورد نیاز ایران از آنجا به ثبات روابط دو کشــور کمک خواهد کرد .اشــتراکات دینی و
فرهنگی نیز میتواند قوا م دهنده این روابط باشد .امیدواریم سفر آقای نخست وزیر
پاکستان و هیأت همراه به ایران ،فصل جدیدی را در روابط خوب دو کشور بگشاید.
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مستقل ها به هم
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بازی ترامپ با اقتصاد جهانی
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اهل اندیشه از زنده یاد دکتر محسن
جهانگیریاستادممتازفلسفهمیگویند

تحقق بخشند.فرهاد دژپسند اظهار داشت :برای تحقق شعار
سال الزم اســت سیاســتهایی همچون کاهش هزینه تولید،
بهبــود فنــاوری و افزایــش بهرهوری دنبــال شــود و در کنار آن
کاالها و خدمات نیز متقاضی پسند و کیفیتر شوند.وی افزود:
یکی از ملزومات اجتناب ناپذیر برای حکمرانی خوب ،بهبود
کســب و کار و روانسازی فعالیتهای اقتصادی در حوزههای
گوناگون اســت .به نحوی که غل و زنجیرها و بوروکراســیهای
غیرضــرور بایــد از پــای
فعــاالن اقتصــاد بــاز شــود .صفحه  5رابخوانید

4

11

مریم ساالری
خبرنگار

عمران خان ،نخست وزیر پاکستان در نخستین سفر خود
به ایران روز گذشته در سعد آباد مورد استقبال مقامهای
کشــورمان قرار گرفت؛ حضــوری که یک نقطه عطف در
مناسبات دیرینه تهران و اسالمآباد و شروعی برای ورود
به فاز جدید همکاریهای امنیتی و اقتصادی دو کشور به
شمارمیآید.گرچهایناولینبارنیستکهایرانوپاکستان
به عنوان دو کشور همسایه پیگیر حل موضوعات امنیتی
و نحوه مواجهه با گروههای تروریستی و ضرورت تقویت
همکاریهــای اقتصــادی دو کشــور بــرای تأمیــن منافع
اقتصادیهستندبااینحالبهنظرمیرسدسفرنخست
وزیرپاکستانبهتهرانکهبرسیاستتنشزداییوتقویت
رابطه با همسایگان از جمله ایران تأکید ویژهای داشته به
تحول جدی سیاست دو کشور در پیگیری موضوعات یاد
شده بینجامد .آنچه گفتوگوهای روز گذشته مقامهای
بلندپایه ایران و پاکســتان را حائز اهمیت میسازد ،عزم
عمران خان برای پیگیری سیاست بیطرفانه در منطقه،
تصمیمگیری درباره اقدامات مقتضی پیرامون مسائل
همکاریهایامنیتیومبارزهباتروریسم،اطمینانخاطر

ایران به پاکستان برای تأمین انرژی مورد نیاز این کشور و
عملیاتیکردنپروژههایحلنشدهاتصالخطوطریلی
با ایران اســت .آنچه دیروز در ســرفصل سخنان روحانی
و عمــران خان قرار گرفت ،تشــکیل یک نیــروی واکنش
سریع مشترک در مرزهای ایران و پاکستان برای مبارزه با
تروریسم بود .یک روز پیش از آن نیز شاه محمود قریشی،
وزیرامورخارجهپاکستانازتهیهوتدوینراهکارششگانه
برای تقویت امنیت مرزهای مشترک دو کشور و استقبال
طرف ایرانی از حصارکشــی  ۹۵۰کیلومتــری در مرز خبر
داده بود .پیگیری این اقدامات در شــرایطی که از یک سو
هم ایران و هم پاکستان قربانی حمالت مرزی گروههای
تروریســتی بودهانــد و از ســوی دیگر عربســتان به عنوان
رقیــب منطقهای ایران مایل بــه یک رودررویی نیابتى با
ایران در مرزهای شرقی آن است ،اهمیتی دوچندان پیدا
میکند .ناگفته پیداست ریاض که از گسترش حوزه نفوذ
ایران در خاورمیانه نگران اســت از ناامن شــدن مرزهای
شرقی ایران استقبال میکند .پیش از این به نظر میآمد
پاکســتان که چندان به حضور هند در طرح توسعه بندر
چابهار روی خوش نشان نداده و مایل به حضور پررنگ
هندیها در مرزهای غربی خود نیســت تمایلی به مهار

معادله پیچیده رابطه تهران و اسالمآباد

عمران خان ،نخســت وزیر پاکســتان
در شــرایطی بــرای نخســتین بــار بــه
یادداشت
تهران ســفر کــرد که به نظر میرســد
با این ســفر تحول بزرگی در روابط دو
کشور به وقوع خواهد پیوست .عمران
خان در خالل مبارزات انتخاباتیاش
نــگاه ویــژهای بــه ایــران داشــت و بــر
بهرام
امیراحمدیان
عالقهمندی خود برای تعمیق رابطه
کارشناس مسائل
تهران و اسالمآباد تأکید ویژهای کرده
آسیای میانه
بود .اقدامات ویژه او برای حل بحران
گروگانگیری مرزبانان ایران نشــانهای
بر این مدعاســت عمران خان تســهیل مناسبات دو کشور را
که در شــرایط کنونی با ســکون و بی تحرکی روبهرو است ،در
دستور کار خود قرار داده است .دیدار نخست وزیر پاکستان با
مقامهای ایران در مقطع کنونی ناظر به چند موضوع مهم
در روابط تهران و اسالمآباد انجام شده است؛
 یکــی از مهمترین موضوعات مورد بحــث در رابطه ایرانو پاکســتان مســأله همکاریهای امنیتی و مرزی در مواجهه
با ناامنی و تروریســم است .دو کشــور مرزهای طوالنی دارند
و ایــن مــرز در نقاطی واقع شــده کــه در هر دو ســوی آن خأل
جمعیتی حاکم است و خیلی مسکون و آباد نیست .بنابراین
امکانات زیــادی که بتوان از طریق آنهــا تمام خطوط مرزی
را کنتــرل و از آن بهرهبــرداری کــرد وجــود نــدارد .از ایــن رو
ناامنی زیادی بر مرز مشــترک دو کشــور حاکم است و امکان
شــکلگیری فعالیتهای تروریســتی خارج از کنتــرل در آن
محدودهها وجود دارد.
 مرزهای ایران و پاکستان مختصات الزم برای همکاریهایمشترک مرزی و اقتصادی را ندارد .راه آهن کویته به میرجاوه
هــم بــه جهت ســاخت امنیتــی منطقــه و فضــای حاکم بر
بلوچســتان پاکســتان کارآمدی مورد نیاز برای تسهیل رفت
و آمــد اتبــاع دو کشــور را نــدارد .ضمن آنکه وجود شــنهای
روان باعث مسدود شدن مسیر این خطوط قطاری میشود
و حرکــت آن را مختــل میســازد .بنابرایــن درحالــی کــه در
چارچوب سازمان اکو راهاندازی خط راه آهنی به نام «آی پی

تروریســتها در خطوط مرزی علیه ایران نداشته باشد.
چنانکــه ایران بارها بعــد از وقوع رویدادهای تروریســتی
در مرزهای شــرقی اش از پاکســتان برای برخورد نکردن
با تروریستها انتقاد کرده و از جمله عبدالرضا رحمانی
فضلی ،وزیر کشوربا بیان اینکه پاکستان در مناطق مرزی
بــا ایران خأل امنیتی دارد ،تأکید کــرده بود ایران میتواند
در آن سوی مرزها هم حضور نظامی داشته باشد ،اما به
احترام پاکستان از اجرای این سیاست خودداری میکند.
اینــک تأکید نخســت وزیر جدیــد این کشــور در تهران بر
تقویــت راهکارهای مبــارزه بــا جریانهای تروریســتی از
تحول اساسی در این نوع نگاه اسالمآباد حکایت میکند.
چه کمــک دولت عمــران خان به آزادســازی شــمار
زیادی از ســربازان مرزی ایران که سال گذشته از سوی
یک گروه تروریســتی مســتقر در پاکســتان به گروگان
گرفته شدند ،پدیدار شدن نمایی از عزم جدی دولت
جدیــد این کشــور بــرای مبارزه با تروریســم به شــمار
میآید .بی تردید بازگشت امنیت به مرزهای شرقی
این دو همســایه میتواند تحول مهمــی در مراودات
اقتصــادی دو کشــور نیز به
همراهداشتهباشد.
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آی» میان تهران ،اســامآباد و اســتانبول در نظر گرفته شده
بــود ،بــه دلیل موانع یاد شــده اقدامی در ایــن رابطه صورت
نگرفته اســت .پیگیری جدی این موضوع و عملیاتی کردن
اقدامــات الزم برای اتصال این خطوط ریلی یکی از مســائل
ضروری گفتوگوی مقامهای دو کشور است.
 یکی از موضوعات مهم در مناســبات تهران و اســامآبادکــه در چارچوب همکاری اقتصادی جای میگیرد و به نظر
میرســد عمران خان در ســفر خــود به تهــران آن را مطرح
کــرده ،اتصــال یــک راه آهن جدیــد از بندر گــوادر به چابهار
اســت .بنــدر گــوادر عالوه بــر اینکه یــک بندر تجاری اســت
از مختصــات نظامــی هم بهره مند اســت بــه همین دلیل
هــر نوع همــکاری ایــران بــا پاکســتان در رابطه با ایــن بندر
میتواند مشــکالت جــدی ایجاد کند .بندر چابهــار ایران به
دلیل موقعیت راهبردی آن برای هند اهمیت زیادی دارد.
هند با ادامه اختالفات با کشــورهای همســایه خود از جمله
پاکســتان و چین ،تصمیم گرفته اســت تا یک مســیر جدید
برای دسترســی به کشــورهای غرب و آســیای مرکزی ایجاد
کند و منافع خود را در افغانستان گسترش دهد .موافقتنامه
سه جانبه ایران ،افغانستان و هند ذیل چنین هدفی صورت
گرفتــه اســت .انتقــال کاالی هنــد از طریــق بنــدر چابهار به
افغانستان و بالعکس انجام میشود .هند عالقهمند نیست
پاکســتان در زمینــه ایــن همــکاری ســهجانبه مانع تراشــی
کنــد ،بنابراین مقامهای ایران باید با پیگیری یک سیاســت
هوشمندانه اجازه ندهند این همکاری سهجانبه تحت تأثیر
گسترش مناسبات اقتصادیشان با پاکستان قرار گیرد .این
در حالــی اســت که پاکســتان برای ســرمایه گــذاری در بندر
چابهــار ابراز تمایــل کرده و خواهــان ایجاد راه آهــن از بندر
گــوادر به چابهــار اســت .در این صورت رقابــت چین و هند
معادله حل نشدهای به نظر میرسد زیرا چین در اقیانوس
هند در نظر دارد با تأسیس بنادری در شرق ،جنوب و غرب
هنــد این کشــور را به نوعــی در محاصــره اســتراتژیک خود
داشته باشــد بنابراین هر نوع همکاری ما با پاکستان باید با
در نظر گرفتن منافع ملی کشور و
همکاری ما با هند باشد.
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