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تازههای مطبوعات
••ایران -غالمعلی جعفرزاده با اشاره به این
که ادبیات و توجیهات نمایندگان مخالف
وزی ــر نفت در جاهایی بــیــرون از مجلس
تدوین میشود ،گفت« :یکی از چهرههای
سرشناس مخالف دولت و برجام و از مقامات
دول ــت احــمــد ینــژاد در هفتههای اخیر
گزارشی تهیه کرده با این محوریت که گره
فروش نفت کشور نه تحریم بلکه بسته شدن
راههای دور زدن تحریم توسط آقای زنگنه
است و تا ایشان سر کار باشد ،فروش نفت ما
روند کاهشی خواهد داشت».
••همشهری -خبر رسیده که در آخرین
روزهــــای وزارت بطحایی ،بخشنامهای
محرمانه به مــدارس ارســال شده که در آن،
پخش هرگونه موسیقی در این محیط ممنوع
شدهاستوبهصراحتبیانشدهمدیریکهاز
این بخشنامه سرباز زند ،متخلف خواهد بود.
••وطن امــروز -عزت ا ...ضرغامی رئیس
اسبق صداوسیما گفت :زمانی که برجام
امضا شد آقای روحانی قصد داشت در تاریخ
مشخصی (که اصرار زیادی روی آن تاریخ
داشتند) اعــام کند توافق کردیم .برای
این منظور هم طراحی کرده بودند (مشابه
پوتین) که در بلندی باز و ایشان از دور بیاید
و مثل امپراتورها وارد شود و توافق را اعالم
کند .بــرای مــشــاوران روحانی نحوه ورود
امپراتورگونه او به جایگاه و اعــام توافق
هستهای ،مهمتر از مفاد قــرارداد بــود! به
نوعی تقلید از فیلمهای هالیوودی!
••ایران -شورای نگهبان باالخره مهر تأیید
را به «الیحه حفاظت از خاک» زد تا ایران بعد
از  14سال انتظار و برای اولینبار صاحب
«قانون تخصصی حفاظت از خاک» شود.
••کیهان -رئیسجمهور در حالی به دنبال
افــزایــش اخــتــیــارات خــود بــه بهانه جنگ
اقتصادی است که از اختیارات گسترده
دولــت در زمینههایی مانند فــروش نفت و
مالیات برعایدی سرمایه به خوبی استفاده
نکرده است.

...

انعکاس
••جــهــان نــیــوز مــدعــی شــد  :دوم ژوئــــن
مصادف با روز ملی ایتالیا ،سفارت این کشور
در تهران اقدام به برگزاری جشنی به این
مناسبت در باغ این سفارت کــرد .اما این
مهمانی که به سبک و سیاق پارتیهای
مختلط غربیها برگزار شده بود ،حواشی
زیادی را به بار آورد .حضور زنان نیمهعریان
و سرو برخی از نوشیدنیهای حرام در این
جشن هنجارشکنی و قانونشکنی بزرگی
است که باید با آن برخورد شود.
••تابناک نوشت  :مدیر رواب ــط عمومی
دفتر نماینده ولی فقیه در استان همدان
گفت :آیــــتا ...شعبانی در بــدو ورود به
دفتر ،خــودروی ماکسیمای این دفتر را به
استانداری برگرداند و هم اکنون نیز از یک
خودروی معمولی استفاده میکند.
••امیدنامه نــوشــت  :محمود صــادقــی،
نماینده مردم تهران در مجلس درباره حذف
مطهری از هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد:
آقای مطهری خودش عضو فراکسیون امید
است و این تصمیم ،تصمیمی جمعی بوده
است .این موضوع در شــورای مرکزی ،در
مجمع عمومی رای گیری شده و تصمیم
آقــای عــارف به تنهایی نبوده بلکه تصمیم
مجموعه فراکسیون بوده است.
•• تابناک نوشت :به دنبال انتشار خبری
مبنی بر این که حشمت ا ...فالحت پیشه
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در
انتخابات سال آخر این کمیسیون نامزد
ریاست نیست ،او در مصاحبهای گفت :این
حرفها و طرح این قبیل موارد ،اقداماتی
اس ــت کــه آقـــای ذوالـــنـــوری (کــانــدیــدای
اصولگرای کرسی ریاست کمیسیون امنیت
ملی) انجام میدهد .این مواردی که آقای
ذوالنوری مطرح کرده است ،درست نیست
و اساسا وجود خارجی نداشته است.
••عصر ایــران مدعی شد  :وکیل علیرضا
شیرمحمدعلی،زندانیکه به تازگی در
زندانفشافویهبهقتلرسیدهمیگوید،تعداد
ضربات وارد شده به مرحوم شیرمحمدعلی
بیش از  ۳۰ضربه بوده اســت.در بندی که
مرحوم شیرمحمدعلی حضور داشــت یک
سلول بــوده که دو قاتل داخــل آن بودند و
همیشه در آن بسته بوده است اما آن شب آن
دو نفر آقای شیرمحمدعلی را به داخل سلول
کشیدند و ایشان را به قتل رساندند.

مهمان  ۶۴ساله ژاپنی دیروز پس از چند هفته
تحلیل و ارزیابی های متفاوت درباره سفرش ،به
تهران آمد؛ از مذاکرات حدود سه ساعته نخست
وزیر ژاپن و رئیس جمهور کشورمان پشت درهای
بستههیچخبریمنتشرنشدهاستامادرنشست
خبری مشترک او و روحانی که شب گذشته در
مجموعه سعدآباد برگزار شد ،مواضع «شینزو
آبه» یا به شیوه درست تر نگارش «آبه شینزو»؛
حاوی مالحظاتی بود که او به عنوان انتظاراتش
از ایران مطرح می کرد نظیر آن که «ایــران باید
همچنان به برجام پایبند بماند» و به ادعای او «در
منطقه نقش سازنده ای داشته باشد» و روحانی
نیز البته خیلی صریح مواضع ایــران را دربــاره
تحوالت منطقه مطرح کرد عالوه بر آن که تاکید
کرد« :ما در منطقه آغازگر جنگ نیستیم حتی با
آمریکا اما اگر جنگی علیه ما شروع شود ،پاسخ
قاطعیخواهیمداد»ونسخهپایانتنشدرمنطقه
را برای «آبه» پیچید« :ریشه این تنش ها به جنگ
اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران برمی گردد و هر
زمان که این جنگ متوقف شود ،ما شاهد تحول
بسیار مثبتی در جهان و منطقه خواهیم بود».
همین دیروز ظریف نیز در دیدار با همتای آلمانی
خود تاکید کرده بود«:تنها راه کاهش تنش در
منطقه توقف این جنگ اقتصادی است .نمیتوان
توقع داشت جنگ اقتصادی علیه مردم عادی در
جریان باشد و کسانی که از آن حمایت میکنند
یا آن را به راه انداخته اند در امان باشند» .وی در
دیدار با وزیر خارجه ژاپن هم با اشاره به جنگ
و تروریسم اقتصادی دولت آمریکا ضد ملت ایران
تصریح کرد« :جنگ اقتصادی را با ملت ما آغاز
کرده اند و روزانه هم با تبلیغات و نفرت پراکنی
های آمریکایی ها مواجه هستیم».
▪امیدواری های آبه و روحانی

نشست خبری آبه و روحانی همچنین حاوی
«امیدواری» هایی درباره آینده روابط دو جانبه
و تحوالت منطقه بود .روحانی ابراز امیدواری
کرد که این سفر «آغازی بر روابط بهتر دو کشور و
تحوالت مثبت در منطقه باشد» و «آبه» هم از لزوم
ناامید نشدن برای کاهش تنش در منطقه گفت و
خطاب به روحانی اظهار کرد« :امروز اولین قدم
را برداشتیم .امیدوارم که شما را به زودی ببینم
و مطمئنم که این به زودی محقق خواهد شد».
با این حال برخالف آن چه طی روزهای گذشته
مطرح می شد ،در صحبت های «آبه» از این که
بخواهد میان ایران و آمریکا میانجی گری کند
حرف صریحی دیــده نشد و او بیشتر از کاهش
تنش در منطقه غــرب آسیا گفت؛ «ژاپــن آرزو
دارد برای ایجاد ثبات و صلح تالش حداکثری

...

اعالم خنثیشدن یک حمله
تروریستی در شاهچراغ
ایلنا -محمد مهدی برومندی نایبرئیس
کمیسیونامنیتملی،استانفارسرایکیاز
استانهایهدفدشمندرتروریسمسازمان
یافته اعالم کرد و از خنثی شدن یک حمله
تروریستی در حرم احمد بن موسی خبر داد.

حمید بقایی به اوین برگشت

نسخه روحانی برای «آبه»

ایسنا  -حمید بــقــایــی کــه از  ۶خ ــرداد
به مناسبت فرارسیدن لیالی قــدر و عید
سعید فطر به مرخصی آمــده بــود ،پس از
اتمام مرخصی ،روزگذشته (چهارشنبه) به
زندان اوین بازگشت.معاون اجرایی دولت
احمدینژاد به ۱۵سال حبس و 43میلیارد
تومان جزای نقدی محکوم و در  ۲۲اسفند
سال  ۹۶به زندان معرفی شد.

رئیس جمهور به صراحت خطاب به نخست وزیر ژاپن تاکید کرد:

اتمام جنگ اقتصادی آمریکا راه حل پایان تنش ها در منطقه و جهان است

خود را بکند ...افزایش تنش در منطقه را باید به
هر قیمت مهار کرد» .دو روز پیش نیز یک مقام
وزارت خارجه ژاپن تاکید کرده بود« :آبه در این
سفر به دنبال میانجی گری بین ایران و آمریکا
نیست ...هــدف اصلی سفر او کاهش تنش در
منطقه است».
▪عالقه ژاپن به ادامه خرید نفت ایران

روحانی همچنین در نشست خبری بیشتر به
روابط دو جانبه دو کشور پرداخت و حین صحبت
هــای خــود از عالقه ژاپــن به خرید نفت ایــران
خبرداد« :اراده و عالقه ژاپن به ادامه خرید نفت
از ایــران  ...میتواند توسعه روابــط دو جانبه را
تضمینکند».هرچندجزئیاتنشستسهساعته
و پشت درهــای بسته روحانی و آبه در سعدآباد
منتشر نشده است اما رئیس جمهور گفت که
«ما در جلسه خصوصی و در جلسه دو هیئت ،در
خصوص روابط دوجانبه از جمله سرمایه گذاری
ژاپن در جنوب ایــران ،سواحل مکران و چابهار
صحبتکردیم».او ژاپن را «کشوری مهم» توصیف
کــرد که «هــمــواره بــرای صلح و امنیت منطقه،
قدم های خوبی برداشته است» و تصریح کرد:
«آقای نخست وزیر درباره آینده خوش بینی قابل

رسانه ها هم همان طور که انتظار می رفت از
زوایای گوناگون و جالبی به این سفر پرداختند
که تیتر برخی از این رسانه ها در ادامــه آمده
است؛ ابتکار :مسابقه میانجی گری بین شرق
و غرب /اعتماد :فرصت ژاپنی ظرفیت های
اقتصادی برای کاهش تنش در منطقه /ایران
[با اشاره به سفر پدر شینزو آبه به عنوان میانجی
ایران وعراق در زمان ریاست جمهوری آیت ا...
خامنه ای] :دیپلماسی پدر و پسر /جوان :ایران
و ژاپن منهای آمریکا /مردم ساالری :آبه برای

میانجی گری نمی آید /فرهیختگان :آقای آبه
چطور به جنایت کار جنگی اعتماد می کنید

تحلیل ها درباره سفر
آبــه به تهران متنوع
است؛ عده ای هدف
او را تقویت مناسبات
اقتصادی تهران و توکیو می دانند و عده ای هم
به نقش میانجی گرانه او اشــاره می کنند .به
گزارش تابناک ،ژاپن به عنوان سومین اقتصاد
بزرگ جهان اگرچه تنها حدود  5درصد منابع
انرژی خود را به طور مستقیم از ایران تامین می
کند اما درمجموع حدود  80درصد منابع مورد
مصرفش از طریق تنگه هرمز حمل می شود؛
بنابراین امنیت ایــن تنگه می تواند امنیت
اقتصاد ژاپن را بیشتر کند .المانیتور هم به این

مسئله اشاره کرده و نوشته ،افزایش قیمت نفت
می تواند اقتصاد ژاپــن را در خطر قــرار دهد.
فضائلی تحلیل گر سیاسی در توئیتی درباره
سفر آبه نوشت« :میانجی در یک مناقشه باید
یک استقالل و بی طرفی ولــو به طــور نسبی
داشته باشد .سفر آقای شینزو آبه به ایــران از
حیث روابــط دوجانبه ارزشمند است ولی در
میانجی گری اش چقدر مستقل است؟!» علی
حاجی قاسمی ،تحلیل گر تلویزیون بی بی سی
فارسی با اشــاره به ایــن که ادامــه فشارهای
ضدایرانی حتی به سود آمریکا هم نیست ،تأکید
کرد که باید دید ترامپ چقدر حاضر به عقب
نشینی است.

الریجانیِ :
موضع ایران ،حل مسائل از طریق گفتوگو است

روزگــذشــتــه در حــالــی کــه هواپیمای
آبه در حال فــرود در مهرآباد بود،
الریجانی رئیس مجلس شورای
اســامــی حضور نخستوزیر
ژاپن در ایران را حاصل «رویکرد
عقالیی ایـــران» دانــســت .به
گــزارش فــارس ،رئیس مجلس
با اشاره به رفت و آمد مقام های
دیپلماتیک به ای ــران افـــزو د « :این
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اخبار

روزنامه ها از شینزو آبه چطور استقبال کردند؟
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را در سایت بخوانید

مــوضــوع نــشــان م ـیدهــد کــه مـ ِ
ـوضــع
ایــران برای حل مسائل ،از طریق
گفتوگو اســت امــا طر فهای
مختلف اگــر در ایــن موضوع
اهلیت الزم را داشته باشند و
درست عمل کنند ،حل و فصل
مسائل راحتتر انجام میشود.
متأسفانه آمریکاییها در حال
ایجاد مشکل هستند».
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مالحظه ای داشتند و می گفتند ،من می بینم
تغییرات مثبت در راه است».
▪آبه :آرزوی  30ساله ام به ثمر نشست

«آبه» هم در بخشی از اظهارات خود از  90ساله
شدن روابط ایران و ژاپن گفت و با اشاره به سفر
 36سال پیش خود به تهران ،یعنی زمانی که
یک دیپلمات جوان بود و به همراه پدرش (وزیر
خارجه وقت ژاپن) به ایران آمده بود ،گفت :آن
موقع از دیــدن منظره با ابهت تهران و مهمان
نوازی ایرانیان تحت تاثیر قرار گرفتم و خاطره
فراموش نشدنی برایم بود ...احساسم این است
که آرزوی  30ساله ام به ثمر نشسته و توانسته ام
دوست های  30ساله ام را ببینم ».وی همچنین
پیش از اشاره به تحوالت منطقه گفت که شاید
حرف هایش برای مردم ایران «خوشایند نباشد»
اما او باید این حرف ها را بگوید .صحبت آبه درباره
تنش ها در منطقه بود « :هم اکنون در خاورمیانه
تنش رو به افزایش است و احتمال وقوع درگیری
تصادفی وجود دارد ولی باید جلوی درگیری
نظامی را گرفت .ثبات در این منطقه برای رونق
اقتصادی در تمام جهان مهم است .ژاپن آرزو دارد
برای ایجاد ثبات و صلح تالش حداکثری خود را

بکند ».وی افزود« :ایران از زمان باستان ،کشور
بزرگ خاورمیانه بوده و خواهد بود .برای این که
هم اکنون ،تنش در خاورمیانه رو به افزایش است
و برای این که صلح و ثبات را به وجود آوریم ،ایران
الزم است نقش سازنده خود را ایفا کند».
▪احترام آبه به فتوای رهبر انقالب

«آبــه» همچنین در بخش پایانی صحبت های
خود که برخی تحلیل گران آن را حاوی پیام های
مثبت خواندند از دین اسالم و فتوای رهبر انقالب
درباره حرام بودن ساخت سالح هسته ای گفت:
«دین اسالم دین صلح است .این جانب همیشه
از منویت اسالم که میانهروی همیشه بهترین
راه اســت ،تحت تاثیر قــرار میگیرم و احترام
بسیار زیادی قائل هستم برای این که مقام معظم
رهبری در چندین نوبت فتوا صادر کردند مبنی
براین که سالح کشتار جمعی از جمله سالح
هستهای حرام است» .وی همچنین با تقدیر از
همکاری ایران با آژانس تالش کرد که به ایران
بگوید نباید از برجام خارج شود« :این که ایران
همکاری با آژانس انرژی اتمی را ادامه داده و می
دهد ،بسیار مثبت است و قویا می خواهم پایبندی
خود به برجام را حفظ کند».

تجمع دانشجویان در فرودگاه مهرآباد
فارس-روزگذشتهجمعیازدانشجویانهمزمان
با ورود نخست وزیر ژاپن به تهران ،با تجمع در
فرودگاه مهرآباد اعالم کردند که اگر هدف «آبه»
میانجیگریمیانایرانوآمریکاباشد،دستاوردی
نخواهد داشت« .آمریکاییها نزدیک نشوند»،
«مرگ بر آمریکا» و «ما با آمریکا مذاکره نخواهیم
کــرد» شعارهایی بــود که به زبــانهــای فارسی،
انگلیسی و ژاپنی روی پالکاردهای دانشجویان
نوشته شده بود .تجمعکنندگان با ایجاد زنجیره
انسانی در اطـــراف خیابان ورودی فــرودگــاه

اعتراض خود را به تالش نخست وزیر ژاپن برای
میانجیگری میان آمریکا و ایران نشان دادند.

توهین مجددترامپ به مردم ایران
رئــیــسجــمــهــور آم ــری ــک ــا شــامــگــاه
سهشنبه (ب ــه وق ــت تــهــران) در
جمع خبرنگاران اعتراف کرد
حکومت کشورش با تحریمها
معیشت مــردم ایــران را هدف
گرفته است .او البته در خالل
این اعتراف ،توهین بزرگی به
ملت ایران کرد و مدعی شد آن ها بر
اثر تحریم های آمریکا نانی برای خوردن
ندارند! به گزارش فارس ،رئیس جمهور آمریکا
با این ادعا که ایرانی ها دیگر مرگ بر آمریکا هم
نمی گویند ،گفت« :ایرانی ها تورم شدید دارند.
پولشان بـــیارزش شــده اســت .نمیشود یک
تکه نان خرید .کلی مشکالت در ایــران هست
و این کشور نسبت به دو سال و نیم پیش خیلی
فرق کرده اســت ».این توهین ترامپ در حالی

است که او بارها از جمله همین دو هفته
پیش «ملت ایـــران» را تروریست
نامید .یک کاربر در انتقاد از این
اظهارنظر ترامپ به اظهارنظر
وزیر نیرو اشــاره کرد و نوشت:
«تودهنی مجاهدانه اردکانیان
به ترامپ« :ما در ایــران با انبوه
نان خشک و سطلهای زباله مملو
از مواد غذایی هدر شده در بسیاری از
شهرها مواجه ایم».
▪تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

همزمان با سفر نخست وزیــر ژاپــن به تهران،
وزارت خزانهداری آمریکا دیروز اسامی دو فرد و
یک شرکت عراقی را به بهانه ارتباط با ایران در
فهرست تحریمها قرار داد.

دستگیری اسبسواران
مشکوک در کازرون

خبرگزاری حوزه  -یک منبع آگاه نزدیک به
دولت از دستگیری اسبسواران مشکوک
در کازرون توسط نیروهای امنیتی خبر داد
و افــزود« :م.م»« ،ح.د» و «س.ک» از عوامل
همراهیکننده با قاتل امامجمعه کــازرون
بودند که روزهای قبل از شهادت وی با لباس
متحدالشکل در شهر کازرون و سوار بر اسب
درحال رفتوآمد بودند .گفته شده قاتل امام
جمعه کـــازرون عضو جریان هــای منحرف
مهدویت بوده است.

رئیس مجلس در بجنورد:

سران قوا پیگیر توزیع عادالنه
کاالهای اساسی هستند

اسعدی-رئیسمجلسگفت :توزیععادالنه
برای دسترسی مردم به کاالهای اساسی در
سطح شــورای هماهنگی سران قوا مطرح
است .به گزارش خراسان،علی الریجانی
در نشست صمیمی با خانواده معظم شهدا،
روحانیون ،تشکل های مردمی ،نخبگان،
فــعــاالن اقــتــصــادی و مسئوالن خــراســان
شمالی در بجنورد افـــزود :منشأ برخی
مشکالت کشور ،داخلی و برخی هم خارجی
است .دکتر «علی الریجانی» تصریح کرد:
مقاومت ،گشایش ایجاد می کند و در کنار
هم بــودن مسئوالن در این مقطع زمانی،
ارزشمند است.

