دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

از سخنان نخستوزیر ژاپن در تهران میتوان کدهایی را دریافت
کرد که مقصود این سفر را مشخص میکند .همان طور که قبال نیز
تاکیدشده به نظر میرسد بیش از آنکه آبه میانجی باشد آمده است
تا مطمئن شود درگیری در منطقه رخ نمیدهد
آفتاب یزد -گروه سیاسی :سرانجام روز انجام
سفر فرا رسید .سوژه داغ و البته تکراری رسانههای
مختلف دراین روزها پاسخ به این پرسش بود که
باالخره قرار است در سفر یک نخست وزیر ژاپنی
آن هم بعد از چهاردهه به ایران چه اتفاقاتی بیفتد؟
چه مکالماتی رد و بدل شود؟ و سرانجام همه این
گفتگوها چه نتیجهای در برداشته باشد؟
 22خرداد فرا رسید .از صبح دیروز اخبار عزیمت
شــینزو آبه نخســت وزیر ژاپن به تهران منتشر
و در همین فاصله بــار دیگر گمانه زنیها درباره
سرنوشت این سفر از سر گرفته شد .برخی ازاین
میگفتند که بناســت تا اتفاقاتی بزرگ در این
رویداد دو روزه صورت بگیرد و عدهای هم برعکس
معتقد بودند هیــچ اتفاق خاص و قابل ذکری در
کار نیست.
همه اینها در حالی است که نخستوزیر ژاپن در
کنفرانسها و رســانهها بارها گفته که در تالش
اســت میان تهران و واشنگتن میانجیگری کند.
نکتهای که با اســتقبال ترامپ نیز مواجه شــد
تا حدی که او رســما اعالم کــرد ژاپن توانایی
این میانجیگری را خواهد داشــت .این اظهارات
در حالی بود که از ســویی ایــران درباره چرایی
و نتایج ســفر آبه به کشــورمان تالش داشت تا
بســیار محتاط عمل کنــد .احتیاطی که تردید
کشــورمان را از به نتیجه رســیدن یا نرسیدن
اهداف این ســفر بیان میکرد .این تردید زمانی
بیشتر میشود که بدانیم آبه نه تنها در کنفرانس
مشترک و دیداری که با ترامپ داشته سفرش با
تهران را هماهنگ کــرده بلکه چندروز قبل از
این سفر نیز با رئیس جمهور آمریکا تلفنی سخن
گفته است نکتهای که ابعاد حضور آبه در ایران را
پیچیده تر میکرد.
اعالم این مطلب که سفر آبه به منظور میانجیگری
میان ایران و آمریکاست در حالی صورت میگرفت
که مســئولین مختلف کشــور از عدم مذاکره با
آمریکا سخن گفتهاند و اینکه شرایط فعلی ایران و
آمریکا ارتباطی با داشتن یا نداشتن میانجیگر میان
دوکشــور ندارد .یک بار ســخنگوی شورای عالی
امنیت ملی تالش برای "بازگشت آمریکا به برجام
و جبران خســارتهای وارد شده به ایران" و "رفع
تحریمهای فرا سرزمینی واشنگتن علیه کشورمان"
را تضمین موفقیت سفر نخســتوزیر ژاپن بیان
میکند و یک بار هم کســانی مثل فالحت پیشه
رئیس کمیسیون امنیت ملی میگویند که مذاکره
با آمریکا میانجی پذیر نیست و بسیاری از مسائل و
اختالف نظرات آمریکا مشخص است.
> بحث میانجی نیست؟

اساسا عدهای آنقدر اوضاع را پرتنش میدانند که
معتقد بودند امید به میانجیگری ژاپن میان ایران
و آمریکا نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد و
از این رو در ســفر آبه به تهران تنها میتوان توقع
اظهاراتی کلی مثل لزوم حفظ برجام یا مناسبات
اقتصادی میان ژاپن و ایران را داشت.
البتــه گروهی هم بر این باورنــد که باید قبل از
هر پیشداوری دید که بحث میانجیگری ژاپن قرار
است به چه شکلی پیش رود؟ اگر آبه در دیدارهای
دو روزه از کشورمان بخواهد دست از خواستههای
خود بــردارد و هر آنچه که ترامــپ میخواهد را
بپذیرد طبیعتاً تهران نیــز این موضوع را نخواهد
پذیرفت اما اگر آبه حامل پیامهای ویژهای باشــد
آن وقت وضعیت متفاوت میشود .این تحلیلها
در حالی بــود که اندکی قبل از ورود آبه به ایران،
نیویورک تایمز نوشــت که شینزو آبه در تهران به
دنبال میانجیگری نیست ،روزنامه نیویورک تایمز
همزمان با ورود نخســت وزیر ژاپن به ایران ،این
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ســفر را جدیدترین مورد از "یکسری تالشهای
بلندپروازانــه و طوالنی مدت" برای باال بردن نفوذ
ژاپن در عرصه جهانی توصیف کرد.
آنطور که ایســنا مینویســد این روزنامه نوشته
اســت آبه با ورود به تهران در روز چهارشــنبه
بهطور مستقیم خود را در میان تنشهای کنونی
در روابــط ایران و آمریکا قرار داده اســت .برای
رهبران اقتصادی ژاپن این اختالفات یک دردسر
محسوب میشــود .ژاپن تحت فشارهای آمریکا
واردات نفت خود از ایران را متوقف کرده اســت،
کشــوری که توکیو روابط قدیمی و صمیمانهای
با آن دارد اما فشــارهای آمریکا ســبب شــده
تــا بازرگانان ژاپنی روابط خود بــا ایران را مورد
بازبینی قرار دهند.
هرچند این وضعیت برای آبه یک فرصت است؛
وی در ماه نوامبر قرار اســت بــه فردی تبدیل
شــود که طوالنیترین دوران نخست وزیری را
در تاریخ ژاپن داشــته اســت اما او اکنون برای
بــه جا گذاشــتن آخرین میراث سیاســی خود
تالش میکند و ســعی دارد باب گفتوگوهای
دیپلماتیک را با کشــورهایی همچون روسیه و
کره شمالی باز کند.
موانع اما برای نخســت وزیــر آبه که تالش کرده
روابط شخصی خوبی را نیز با دونالد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا برقرار کند ،بسیار زیاد است تا بتواند
یک دســتاورد حاصل کند .در این میان ،مقامات
ژاپنی تالش کردهاند انتظــارات را پایین بیاورند،
چراکه به گفته مقامات دولتی آبه در ســفر خود
حامل هیچ پیامی از رئیس جمهور آمریکا نیست.
همچنین به گفته آنها ،شینزو آبه قصد ندارد نقش
میانجی میان تهران و واشنگتن را ایفا کند.او حتی
بــرای کاهش دادن تنش میان ایــران و آمریکا با
سختی مواجه است.
> باالخره آمد

روز گذشــته امــا ،وزیر امور خارجــه ژاپن برای
آمادهسازی مقدمات سفر آبه به ایران سفر کرد و
در دیدارش با ظریف گفت  :سفر آقای آبه به ایران
به عنوان یک کشــور دوست ،تاریخی است .ایران
کشوری مهم در منطقه است و ما معتقدیم در این
منطقه مهم هر چه تنش کمتر باشد به نفع همگان
است؛ در غیر این صورت همه ضرر میکنیم .ژاپن
آماده اســت هر کاری کــه به کاهش تنش منجر
شود انجام دهد.
و ســرانجام نخســت وزیر ژاپن عصر گذشته به
طور رســمی در رأس یک هیئــت عالیرتبه وارد
تهران شد .حسن روحانی رئیس جمهوری هم در
مجموعه تاریخی -فرهنگی سعدآباد در مراسمی
رســمی از او اســتقبال کرد؛ سفری که همزمان
با نودمین ســالگرد تأسیس روابط دیپلماتیک دو
کشور انجام شد.

کدهای آبه

> روحانی :آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود
حتی با آمریکا

حجتاالســام حســن روحانــی رئیسجمهور
کشورمان در نشست مطبوعاتی مشترک با شینزو
آبه نخست وزیر ژاپن عنوان کرد :بسیار خوشحالم
نخســت وزیر آبه دعوت من را برای سفر به ایران
پذیرفتند و امروز میزبان ایشــان و هیئت همراه
بودیم.
وی افــزود :روابــط دو کشــور از قدمت تاریخی
برخــوردار اســت امســال نودمین ســال روابط
دیپلماتیک دو کشــور اســت در طول سالهای
گذشته مالقاتهای سازنده با ایشان داشتیم امروز
هشتمین دور مالقات ما بود.
روحانی با اشــاره به اینکــه از اینکه دولت ژاپن و
شخص ایشان مصمم به روابط دو کشور در زمینه
سیاســی اقتصادی و بینالمللی هستند استقبال
میکنیم ،گفت :امروز هم در جلســه خصوصی با
آقای آبه و هم در جلســه بین دو هیئت راجع به
مسائل بین دو کشور از جمله سرمایهگذاری ژاپن
در جنوب ایران چابهار و ســواحل مکران صحبت
کردیم.
رئیسجمهور ادامه داد :از اینکه ژاپن عالقهمند به
ادامه خرید نفت از ایران است و همچنین مایل به
حل و فصل مسائل مالی و فرهنگی بین دو کشور
خوشحالیم این نکتهای است که میتواند توسعه
روابط دو کشور را ایجاد کند.
وی افزود :ما عالوه بر مســائل مربوط به مســائل
دوجانبه راجع به بحث امنیت در منطقه هم با هم
توگو کردیم .خوشحالیم که هر دو کشور برای
گف 
ثبات و امنیت منطقه اهمیت زیادی قائل هستند
و من گفتم ما در منطقه آغازگر هیچ جنگی حتی
با آمریکا نخواهیم بود اما اگر جنگی علیه ما انجام
شود ،پاسخی قاطع خواهیم داد.
روحانی تصریح کرد :آقای نخســت وزیر نســبت
به آینده خوش بینی قابل مالحظهای داشــتند و
میگفتند مــن میبینم که تغییرات مثبت در راه
است .من بسیار خوشحالم که ایشان در مذاکرات
امروز در حمایتشــان به برجام ادامه دادند و این
توافــق را برای منطقــه و جهان حائــز اهمیت
میدانستند .من به آقای نخست وزیر گفتم که ما
عالقه مند به ادامه این توافق هستیم و اقداماتی که
ایران انجام خواهد داد ،در راستای بند  ۳۶برجام و
خود برجام خواهد بود.
رئیس جمهور گفت :من از ایشان خواستم که بین
دو کشور در زمینه هستهای شاهد همکاری باشیم
چون هر دو کشــور معتقد به فنــاوری صلحآمیز
هستهای هستیم و با سالح هستهای مخالفیم.
وی تاکید کرد :من تاکید کردم که اگر ما شــاهد
برخی تنشها هستیم ریشه این تنشها به جنگ
اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران بر میگردد و هر
وقت این جنگ متوقف شــود ما شــاهد تحوالت

بازگشت دلواپسان به کف خیابان

آفتاب یزد -گروه سیاســی :همزمان با ورود شینزو آبه به ایران به عنوان نخست وزیر ژاپن آن هم بعد از چند دهه ،گروهی به جای استقبال
از این موضوع با برپایی تجمعاتی قابل تامل در مقابل فرودگاه نسبت به این سفر اعتراض کردند .جمعی که همه ،آنها را با عنوان دلواپسین
میشناسیم و پیشــتر نیز در مراســم مختلف و در اعتراض به موارد متفاوت با برگزاری تجمعاتی اصطالحا خود جوش نسبت به هر اقدام
دیپلماتیکی با ربط یا بیربط واکنشهای منفی قابل تاملی از خود نشــان میدادند .روز گذشته هم جمعی از این دلواپسان همزمان با ورود
ت وزیر ژاپن به تهران ،با تجمع در فرودگاه مهرآباد اعالم کردند که اگر هدف «آبه» میانجیگری میان ایران و آمریکا باشد ،دستاوردی
نخســ 
نخواهد داشت« .آمریکاییها نزدیک نشوند»« ،مرگ بر آمریکا» و «ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد» شعارهایی بود که به زبانهای فارسی،
انگلیسی و ژاپنی روی دستان آنها قرار داشت.
شــعارهایی که البته در خود کنایههایی به ارتباط بسیار نزدیک ژاپن و آمریکا نیز دارد .به نوعی که بعضی معتقدند معترضین ،ژاپن را صرفا
عامل دست و مهره ترامپ میدانند و نه یک میانجی .اما سفر یک مقام بلندپایه ژاپنی تنها سفری نیست که در این چند ساله اخیر باعث بروز
چنین واکنشهای عصبی از سوی دلواپسان شده است .آنها در همین ماهها و سالهای اخیر نسبت به سایر مقامات کشورها و ورودشان به
ایران نیز واکنشهای مشابهی انجام دادهاند.
زمانی که دیپلماتهای سابق و یا حال حاضر کشور انگلستان به تهران یا استانهای دیگر سفر میکردند همواره تعدادی از معترضین به این
سفرها با این عنوان که چرا فالنی به استان ما آمده است ،نقش دلواپسانه خود را به خوبی ایفا کردند .معموال معترضین با پالکاردهایی با این
مضمون «به انگلیس نمیتوان اعتماد کرد ســردادند»« ،انگلیس حامی تروریسم است» و همچنین با سردادن شعارهای متعدد ،علیه دولت
بریتانیا شعار سر میدادند و آنها و سیاستهایشان را خبیث توصیف میکردند.این اعتراض اما به همینجا ختم نشد .سایر کشورهای اروپایی
نیز از چنین استقبالهایی از سوی دلواپسان بیبهره نبودند .نمونهاش فرانسه .همان زمانی که دلواپسان در اعتراض به سفر لودریان وزیر امور
خارجه فرانسه در فرودگاه مهر آباد و جمع دیگری با حضور در مقابل وزارت خارجه اعتراض خود را به این سفرها و رفت و آمدها اعالم کردند.
«موشکهای فرانسه را از منطقه خارج کنید»« ،ایران ،لیبی نیست» و ...از جمله این اعتراضات بود .البته این جدا از تجمعات و اعتراضات به
ورود لوران فابیوس وزیر خارجه سابق در سال  94به ایران بود .البته در این میان ماجرای تجمعات دلواپسان و حمله به سفارت عربستان هم
که جای خود دارد.
از همین روســت که به نظر میآید چندان هم نباید از تجمع دلواپسان در روز گذشته و در مقابل فرودگاه و شعارهای اعتراضی آنان به جای
خوشامدگویی به آبه متعجب شد.

حاشیههاییازیکسفر
ادامه از صفحه اول
برای اینکه نوع شکل گیری تجمع آنها برآمده از
تخریبهای سیاسی است و از بطن جامعه بیرون
نمیآید .در حالیکه شما اگر به تجمعاتی که مثال در
انگلیسعلیهترامپبرگزارمیشودرانگاهبیاندازید
متوجهخواهیدشدکهاینتجمعاتبرآمدهازدرون
یک جامعه است ،درحالیکه مخالفان کنونی به
سفرآبه نه فقط به این سفر بلکه به باقی سفرها مانند
حضور سایر مقامات کشورهای اروپایی درایران
نیز اعتــراض دارند و یا مثال علیه  fatfتظاهرات

میکنند .آنها معموال هدایت شده هستند و این
متفاوت با تظاهرات خودجوش مردمی در سایر
کشورهاست.
در ســفر آبه به ایران اما توجه به چند نکته قابل
ذکر است .یکی آنکه بحث مذاکره باایران برای
آمریکا خیلی اهمیت دارد و ترامپ میخواهد تا
این مسئله را به عنوان یک پیروزی در مبارزات
انتخاباتیاش در سال 2020مطرح کند .چرا که
سیاستهای خارجیاش در باقی جاها مانند کره
شمالی،یمن و ونزوئال موفق نبوده است ،از سویی
ایرانبهدلیلمنطقهژئوپلتیکیونزدیکیبهاسرائیل
برای آمریکا بسیار اهمیت دارد .درکنارهمه اینها

aftab.yz@gmail.com

به نظر میرسد آمریکا به این نتیجه رسیده که در
آستانه انتخابات ادامه سیاست تحریم چندان به نفع
ایراننیست.
اکنون اما آبه به عنوان یک مقام بینالمللی به ایران
آمده است و ما حتی المقدور نباید بگذاریم که او
دست خالی از ایران برود؛ در این راستا میتوانیم
یکسری راهکارها و پیشنهادات به او بدهیم .اینکه
صرفا بگوییم هیچ مذاکرهای نمیکنیم مطابق با
قواعد بینالمللی نیست بلکه باید گفت ما براساس
فالن مشکالتی که با آمریکا داریم و تحریمهای
حداکثری آنها عالقهای به مذاکره نداریم و اگر
کاخ سفید از مواضعش عقب نشینی کند آنگاه

سیاسی

مثبتی در منطقه و جهان خواهیم بود.
روحانی خاطرنشــان کرد :از جناب آقای نخست
وزیر و هیئت همراه تشکر میکنم که با حسننیت
و برای آرمانهایی که مورد نظر دو طرف اســت و
برای صلح و امنیت و تنشزدایی این سفر را انجام
دادند و امیدوارم این سفر آغازی بر تحوالت مثبت
در منطقه و بین دو کشور باشد.
رئیس دولت تدبیر و امید خاطرنشــان کرد :ژاپن
کشور بســیار مهمی اســت و همواره برای ثبات
منطقه ما قدمهای خوبی برداشته و امروز هم راجع
به همکاریهای دو کشــور در مساله مهاجران و
مبارزه با مواد مخدر و تروریسم و بازسازی سوریه و
کمک به پایان بحران یمن با هم گفتوگو کردیم.
برای آقای نخســت وزیر و هیئــت همراه آرزوی
اقامت خوشی را در تهران دارم.
شــنیزو آبه نیز در این کنفرانس خبری با روحانی
گفت:برای اینجانب بسیار افتخارآمیز است که در
نودمین ســالگرد روابط دو کشــور ،به ایران سفر
کردم و با استقبال گرم و محبت آمیزی روبرو شدم.
در واقع ،اینجانب راه بســیار طوالنی را پیمودم تا
به ایران رسیدم 41 .سال پس از سفر نخستوزیر
ژاپن انجام شده اســت .وی افزود :ژاپن و ایران به
عنوان کشــورهای کهن و تاریخی و کشــورهای
بزرگ فرهنگی ،از طریق دلهای مردم و رفتهای
آمدهای احساسی و پیوسته را ادامه داده اند.
او در ادامه گفت :اینجانب با گذشــت  36ســال
پس از اولین ســفرم به تهران ،امــروز مجددا به
تهران آمدم ،هنگام سفر پدرم به ایران ،آن موقع،
ایشان را همراهی کردم .آن موقع  20ساله بودم،
و از دیدیــن منظره با ابهت تهران و مهمان نوازی
ایرانیان تحت تاثیر قرار گرفتم و خاطره فراموش
نشدنی برایم بودهاحساســم این است که ارزوی
سی ساله ام به ثمر نشسته و توانستهام دوستهای
سی سالهام را ببینم.
وی تاکید کرد :بعضی حرفهای اینجانب که برای
مردم ایران خواهم گفت ،شاید به گوشهای شما
خوش نواز نباشد ،اما چون ارزو دارم پشتوانه شما
بشوم ،جسارتا این حرفها را خواهم گفت.
آبــه درادامه گفت :در حال حاضــر در خاورمیانه
تنش رو به افزایش است و احتمال وقوع درگیری
تصادفی به گفته تحلیلگران مورد اشاره شده .ولی
باید جلوی درگیری نظامی را گرفت .ثبات در این
منطقه برای رونــق اقتصادی در تمام جهان مهم
است .ژاپن آرزو دارد برای ایجاد ثبات و صلح تالش
حداکثری خود را بکند.
وی افزود :ایران از زمان باســتان ،کشــور بزرگ
خاورمیانه بــوده و خواهد بود .برای اینکه در حال
حاضر ،تنش در خاورمیانه رو به افزایش اســت و
برای اینکه صلح و ثبــات را به وجود آوریم ،ایران
الزم است نقش سازنده خود را ایفا کند.
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احضار ترامپ جونیور به سنا
یک منبع آگاه اعالم کرد که «دونالد ترامپ جونیور» پسر «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری
آمریکا ،پشت درهای بسته در کمیته اطالعات سنا مورد سؤال و جواب قرار میگیرد .به
گزارش فارس به نقل از «پولتیکو» ،حضور پسر ترامپ در کمیته اطالعات سنا با حکم احضاریه
«ریچارد بار» رئیس این کمیته صورت میگیرد .پیش از این نیز ترامپ جونیور در خصوص ارائه
توضیحاتی درباره دیدارش با یک وکیل روس در کمیته اطالعات سنا حاضر شده بود.

چهره روز

معاونموگرینی
به تهران میآید

تارنمای ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا
(–EEASای ایای اس) گزارش داد که «هلگا
اشمید» دبیر کل این نهاد اروپایی ،هفته جاری
به ایران و کشورهای خلیج فارس سفر میکند.
به گزارش ایرنا ،در پایگاه اینترنتی "ایایایاس"
آمده است :خانم اشمید در یک دیدار رسمی از
کشورهای خلیج فارس ،سفر خود را از امارات
متحده عربی آغاز میکند و به دنبال آن عازم
کشورهای عمان ،قطر و ایران میشود.
بر اســاس این گزارش ،این دیدار در بحبوحه
تنشهای کنونی در منطقه انجام میشــود و
فرصتی برای تاکید بر خواسته اتحادیه اروپا در
جلوگیری از تنشهای منطقهای و یافتن راهی
برای تنش زدایی و ترویج مذاکره خواهد بود.
این تارنمای اروپایی افزود :به عنوان بخشی از
تالشهای اتحادیه اروپا برای تقویت ثبات در
منطقه ،سفر خانم اشمید همچنین مذاکره برای
حفظ توافق هستهای با ایران را هدف قرارخواهد
داد که همچنان یکی از ارکان کلیدی طرح منع
گسترش تسلیحاتی و یک ستون اصلی امنیتی
در سطح جهانی و منطقهای محسوب میشود.
این دیــدار همچنین فرصتی را بــرای انجام
مذاکرات دوجانبه و مذاکره درباره دیگر مسائل
منطقــهای مربوط به منافع مشــترک فراهم
خواهد آورد.
پــس از خــروج آمریــکا از برجــام در روز
۱۸اردیبهشتماه سال  ۹۷و بازگشت تحریمها،
ایران اردیبهشــت ماه امســال به کشورهای
باقیمانده در برجام  ۶۰روز برای اجرای تعهدات
خود بهویژه در حوزههای بانکی و نفتی فرصت
داد و تأکید کرد :هر زمان که خواســتههای ما
تأمین شود؛ ما نیز به همان میزان اجرای مجدد
تعهدات متوقفشــده را از سر خواهیم گرفت،
اما در غیــر این صورت ،جمهوری اســامی
مرحلهبهمرحلــه تعهدات دیگــری را متوقف
خواهد کرد.
سفر اشمی د اولین سفر یک مقام اتحادیه اروپا
ت  ۶۰روزه
بعد ازفرصــ 
ی
فها 
ایران بــ ه طر 
برجا م میباشد.

> فرجام؟

سخنان روحانی و آبه در نشست خبری مشترک
حاوی پیــام خاصی کــه بتوانــد خوراکی برای
تحلیلگران درست کند نبود.
طبعا نتایج این سفر طی روزهای آینده مشخص
خواهد شد .اما از سخنان نخستوزیر ژاپن میتوان
کدهایــی را دریافت کرد که مقصود این ســفر را
مشخص میکند .همان طور که قبال نیز تاکیدشده
به نظر میرســد بیش از آنکه آبه میانجی باشــد
آمده اســت تا مطمئن شــود درگیری در منطقه
رخ نمیدهد .ژاپن نگاه حیاتی و حساسی به خلیج
فــارس دارد چرا که شــاه راه انتقال انرژی به این
کشور است .لذا در ظاهر به نظر میرسد آبه دیروز
و امروز درتهران است نه برای ایجاد فضای مذاکره
میان ایران و آمریکا بلکه او اینجاست تا جو موجود
کنترل و تعدیل شده و شرایط به سمت یک چالش
ناخواسته نرود .چه بسا رسانهها علیالخصوص از
نوع خارجی آن طی روزهای گذشته بیش از اندازه
از عنصر «غلو» در تحلیلها و خبرهای شــان در
مورد این سفر سود بردهاند!
میتوان به بحث میانجیگری امیــدوار بود .به
عبارتی با لحنی آرام مانع این شویم تا آبه بدون
هیچ دستاوردی از ایران خارج شود .به هرروی
دراین زمینه بایــد وضعیت عمومی مردم را نیز
در نظر داشته باشیم.
نهادهای تصمیم گیر و کانونهای تصمیم ساز
باید با این واقعیت که شینزو آبه یک سیاستمدار
خوشنام از یک کشور قدرتمند و خوش سابقه و از
محبوبیت بینالمللی برخوردار بوده است و نسبت
به کشورهای دیگری که قصد میانجیگری داشته
خیلی متفاوت است ،مواجه شوند .ژاپن میتواند
تاثیر گذاری وسیعی در خاورمیانه بگذارد.

سفر خواهر اون به مرز دو کره

شنیدیم وزارت اتحاد مجدد در کره جنوبی
اعالم کرد ،خواهــر کیم جونگ اون قرار
است به منطقه غیرنظامی شده واقع در
مرز دو کره رفته و در دیداری با مقامهای
سئول ،مراتب تســلیت خود را از بابت
درگذشت بانوی اول اسبق کرهجنوبی ابراز
کند .به گزارش ایسنا ،بهنقل از خبرگزاری
رویترز ،وزارت اتحاد مجدد در دولت کره
جنوبی اعالم کرد ،کره شــمالی به آنها
اطالع داده ،کیــم یو جونگ ،خواهر کیم
جونگ اون ،رهبر کره شمالی قرار است
به روستای موســوم به "پانمونجوم" واقع
در مرز دو کره برود و در آنجا با مقامهای
کره جنوبی مالقات کند .لی هی هو ،بانوی
اول اســبق کره جنوبی که روز دوشنبه
درگذشت ،همسر بیوه شــده کیم دائه
جونگ ،رئیس جمهور اسبق کره جنوبی
بود .این رئیس جمهور اسبق کره جنوبی
اولین رهبر این کشــور بود که با رهبر
وقت کره شمالی یعنی کیم جونگ ایل در
سال ۲۰۰۰دیدار کرد.

دیگر وقتم را صرف ترامپ نمیکنم

باخبر شــدیم رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا ضمن اعالم اینکه دیگر نمیخواهد
وقت خود را صرف صحبت درباره انتقاداتی
کند که رئیس جمهوری آمریکا در جریان
سفرهای برون مرزی هفته گذشتهاش از
بابت وی مطرح کرده ،تاکید کرد ،این کار
به رئیس جمهوری آمریکا حس پیروزی
میدهد .به گزارش ایلنا ،به نقل از پایگاه
هیل ،نانســی پلوســی ،رئیس مجلس
نمایندگان آمریــکا گفت :دیگر کاری به
کار دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا
ندارم .دیگر نمیخواهم درباره او صحبت
کنم .هر بار که ترامپ از من انتقاد میکند
محبوبیتم بیشتر میشود .ترامپ که هفته
گذشته برای شــرکت در مراسم سالگرد
عملیات  D-Dayبه نرماندی ســفر کرده
بود ،در جریان مصاحبه با شــبکه فاکس
نیوز پلوســی را فردی کثیف ،کینهجو
وحشتناک و بیآبرو توصیف کرد.

دردسر بازداشت یک خبرنگار

> بازتابها

ناگفته نماند این دیدار بازتابهای بین المللی نیز در
این میان داشــته است رسانههای بینالمللی خبر
ورود «شینزو آبه» نخســتوزیر ژاپن به ایران را به
صورت گســترده منعکس کردند .آن طور که ایلنا
مینویسد فایننشیال تایمز نوشت« :متحد کلیدی،
سفر دو روزه به ایران را در زمانی که تنشهای میان
تهران و واشنگتن به اوج رسیده ،آغاز کرد.شینزو آبه،
نخستوزیر ژاپن در راستای تالشهای بینالمللی
برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا ،به ایران سفر
کرد .این اولین سفر نخستوزیر ژاپن به ایران از زمان
انقالب اســت».و یا خبرگزاری ژاپنی کیودو نوشت:
«شینزوآبهدرراستایایفاینقشمیانجیمیانتهران
و واشنگتن ،با حسن روحانی ،رییسجمهوری ایران
دیدار کرد ».این خبرگزاری نیز به گذشت ۴۰سال
از آخرین ســفر مقام ارشد ژاپن به تهران پرداخت.
از سویی آسوشــیتدپرس نیز نوشت« :در پی سفر
تاریخی به تهران ،رییسجمهوری ایران از شینزو آبه
استقبالکرد.

در حاشیه

خبر

پاسخایران
بهنگرانیوزیرخارجهآلمان

وزیــران امورخارجه آلمان و ســوئد بــا ابراز
نگرانی درباره وضعیــت پیرامون برجام تاکید
کردنــد که نابودی این توافق به نفع هیچکس
نیســت .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری
آسوشــیتدپرس ،مارگوت والستروم وزیر امور
خارجه سوئد طی ســخنانی در یک نشست
خلعسالح هستهای در استکهلم اقدام واشنگتن
در خروج از توافق هســتهای ســال  ۲۰۱۵را
بسیار غیر سازنده توصیف کرد و گفت که این
کار نه تنها توافق هستهای با ایران ،بلکه اعتبار
قدرتهای جهانی در مذاکره با کره شمالی را در
معرض تهدید قرار داده است.هایکو ماس وزیر
امورخارجه آلمان که هفته جاری برای رایزنی
درباره توافق هستهای به ایران سفر کرده بود،
در این نشســت با ابراز نگرانی درباره احتمال
نابودی این توافق گفــت که چنین اتفاقی نه
به نفع ایران و نه به نفع اروپا است.ماس افزود:
اگر ایران بخواهد از برنامه جامع اقدام مشترک
(برجام) خارج شود با انزوای بینالمللی روبرو
خواهد شد و به نقطه پیش از توافق هستهای
باز خواهد گشــت که شــامل تمام تحریمها
خواهد بود .این نمیتواند به نفع ایران باشد.وی
همچنین با تکیه بر ادعاهای بیاساس و واهی
غرب و آمریکا درباره برنامه هستهای کشورمان
گفت که بدون برجام هیچکس دیگر نمیتواند
با اطمینان بگوید که ایران توســعه یک سالح
هستهای را از سر نخواهد گرفت.
در همین رابطه نیز ســید عباس موســوی،
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آلمان
در اســتکهلم گفت :با ســخنان ایشان درباره
اهمیت برجــام برای جامعه جهانی و اروپا هم
نظریم؛ اما تاکید ایشان مبنی بر اجرای تعهدات
یکجانبه توسط ایران در یک توافق چند جانبه
را خیلــی درک نمیکنیم .اگر این توافق چند
طرف دارد همه اطراف آن به طور یکسان باید
به تعهدات شان عمل کنند و اگر نمیتوانند باید
درک کنند ما هم با اســتفاده از سازو کارهایی
که برجام در اختیار ما گذاشته نسبت به برجام
و تعهدات مان بازنگری داشته باشیم .به گزارش
ایسنا ،سید عباس موسوی تصریح کرد :دوستان
اروپایی اگر خیلی نگران حفظ برجامند باید از
همه طرفها بخواهند بدان عمل کنند و بیش از
همه خودشان به تعهدات شان پایبند باشند .به
ایشان و دیگرانی که از تصمیمات اخیر برجامی
ایران ابراز نگرانی میکنند پیشنهاد میکنیم
ماده  ۳۶توافق برجام و مقدمات علم حقوق را
یک بار دیگر با دقت مطالعه کنند.

شنیدیم وزیر کشور روسیه از درخواست
خود از رئیس جمهوری این کشــور برای
برکناری دو مقام وزارت کشــور به خاطر
دســتگیری یک خبرنــگار روس خبر
داد .به گــزارش ایرنا ،در بیانیه والدیمیر
کولوکولتسف وی از پایان پیگیری قضایی
ایوان گولونوف خبرنگار تحقیقی پایگاه
اینترنتی روسی «مدوز» و آزادی او خبر
داد .گولونوف که در سالهای اخیر چندین
مقاله درباره فساد مالی در بین مقامهای
روسیه نوشــته بود ،روز ششم ماه ژوئن
(پنجشنبه هفته گذشــته) در مسکو به
جرم نگهداری مقداری مواد مخدر توسط
ماموران پلیس دســتگیر و گفته شد به
شدت کتک خورده اســت .وزیر کشور
روســیه گفت که ژنرال یوری دویاتکین
رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان
پلیس مســکو و آندره پوچکوف رئیس
اداره وزارت کشــور منطقه غرب مسکو
وزارت کشور روسیه تا پایان تحقیقات از
مقام خود به طور موقت برکنار شــدهاند.
وی همچنین به درخواست خود از رئیس
جمهوری روسیه برای برکناری این دو مقام
امنیتی اشاره کرد.

ماکرون درخت دوستی میفرستد

شنیدیم امانوئل ماکرون ،رئیس جمهوری
فرانسه در واکنش به خشک شدن درختی
که به عنوان نماد دوستی بین او و رئیس
جمهور آمریکا کاشته شده بود ،گفت :ما
درخت دیگری برای ترامپ میفرستیم.
این مسئله یک تراژدی نیست .سمبلها
را به همه چیز ربط ندهیــد! ب ه گزارش
ایســنا ،به نقل از خبرگــزاری رویترز،
رئیس جمهوری فرانسه در بخش دیگری
از اظهاراتش گفت :من یک درخت بلوط
دیگر میفرستم ،زیرا سربازان آمریکایی و
دوستی مردم ما ارزش این کار را دارد.یکی
دیگر از ویژگیهای نمادین این درخت نیز
این بود که متعلق به جنگلی در شــمال
فرانســه بود که در آنجا و در زمان جنگ
جهانی اول حدود  ۲۰۰۰سرباز آمریکایی
جان خود را از دســت داده بودند .رئیس
جمهور فرانســه در جریان سفر رسمی
ســال  ۲۰۱۸خود به واشنگتن این نهال
بلوط را به عنوان هدیــه به ترامپ اعطا
کرد و هر دو رهبر در مراسمی در حالی که
همسرانشان در نزدیکی آنها نظارهگر بوده
و دوربینهای خبرنگاران نیز تصاویرشان
را ضبط میکردند با بیل اقدام به کاشتن
این درخت در محوطه کاخ سفید کردند.با
این حال از آن زمان تا کنون روابط ماکرون
و ترامپ سرد شده و علت آن نیز اختالفات
دولتهای دو کشــور بر سر مسائلی نظیر
تجارت ،ایران و مسائل دیگر بوده است.

