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کسی که از آفریدگار پیروی کند ،از خشم آفریـدهها بـاکی نـدارد.
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تازههای مطبوعات
تیتر روزنامه های روزگذشته درباره آزادی
کشتی گریس 1
ایران :قدرت نمایی «آدریــان دریــا»در آب های
بــیــن الــمــلــلــی/ســازنــدگــی:آزادی گــریــس/
همشهری :آدریــان؛ رها در دریا/آفتاب یزد:
عقب نشینی بریتانیا/اعتماد :اقتدار نظامی،
پیروزی دیپلماسی /کیهان :نفتکش ایران آزاد
شد ،مقاومت -20مذاکره صفر/شرق :حکم
آزادی ،نه به ترامپ/جوان :دیکته اقتدار ایران/
فرهیختگان :آفتاب تابان ،مقاومت فعال
••صبح نو -کمیل خجسته در یادداشتی تأکید
کرد :گفتمان غربگرایی رو به افول است چرا که
وعدههایش محقق نشده و گفتمان انقالبیگری
در حال رشد است و وعدههایی محققشده که
در حال عرضه نشانههای ملموس خود به مردم
است .انقالبیبودن آسان شده اما بودند در طول
تاریخ قومی که بعد از صبر و تحمل بسیار تا دم
دروازه شهر دشمن رسیدند و در لحظهای که
حضرت موسی فرمان فتح داد به او گفتند که ما
قاعدونیم ،این جا نشستگانیم ،تو و خدایت برو و
فتح را بیاور و آن شد که نباید میشد.
••شــرق -ایــن روزنــامــه در گــزارشــی بــا اشــاره
به انتقادات صداوسیما و اصولگرایان از آیت
ا ...آملی الریجانی نوشت :تضعیف موقعیت
ریاست سابق قــوه قضاییه فقط مــاجــرای یک
فرد نیست بلکه بهطورقطع نهتنها روی آینده
سیاسی صادق الریجانی بلکه روی آینده علی
الیجانی هم تأثیر خواهد گذاشت؛ فردی که به
نظر یکی از محتملترین گزینههای انتخابات
ریاستجمهوری  1400خواهد بود.

انعکاس
••خبرآنالین مدعیشد :همچنانسایه«بازیبهم
زن» بودن بر سر پایداری سنگینی میکند اما آنها
به دنبال راهی هستند تا هم این اتهام را از سر خود
باز و هم فضا را برای ورود به انتخابات با یک لیست
مستقل آماده کنند️.بنا به روایتها ،شورای وحدت
از «پایداری» برای شرکت در جلسات دعوت کرده
است اما آنها تا کنون در آن جلسات شرکت نکرده
اند و حتی سخنگوی این جبهه از تمایل نداشتن
شانبرایحضوردرجلساتشوراسخنگفتهاست.
محصولیهمبهتازگی تاکیدکردههرجاپایداریها
تنهابهانتخاباتورودکردهاند،موفقتربودهاند.
•• سایت  598مدعی شــد :  ســرکــار خانم
بهمنی،همسرآقایحسنعباسی،طیپیامیکه
از قول ایشان نقل کرده ،گفته است :استاد تأکید
کردند دوستان رسانهای جبهه انقالب و جوانان
مومن مراقب هستند اما بیشتر مواظب باشند که
حرمت وزارت اطالعات و قوه قضاییه و آقای علوی
و دیگران رعایت شود و نظام دشمن شاد نشود.
••رویداد 24نوشت  :حسین مرعشی سخنگوی
ح ــزب کـــارگـــزاران ســازنــدگــی ایــــران دربـــاره
انتقادهایکرباسچیبهعملکردعارف،بابیاناین
که عارف اصالتا شخصیت فرهنگی و دانشگاهی
استنهسیاسی،خاطرنشانکرد:ازنظرمنعارف
شخصیت مفید و به درد بخوری است.
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تهران اذانظهر13:08

نشستمهمانصارا،...ایرانو E4درتهران

آغاز دور جدید دیپلماسی ظریف درکویت و شمال اروپا

هادی محمدی – در حالی که یک هفته از حضور
هیئت بلند پایه انصارا ...یمن در تهران می گذرد،
روز گذشته شاید یکی از مهم ترین دیدارهای این
هیئت در تهران برگزار شد و جلسه سه جانبه ای
میان این هیئت به ریاست محمد عبدالسالم
سخنگوی انــصــارا،...ســفــیــران چــهــار کشور
اروپایی دخیل در مذاکرات یمن موسوم به E4
شامل آلمان ،انگلیس ،فرانسه و ایتالیا به همراه
هیئت ایرانی به ریاست علی اصغر خاجی دستیار
ویژه ظریف در ساختمان وزارت خارجه کشورمان
برگزارشد.ایننشستمهمواحتماالتاثیرگذاردر
آینده یمن را ابتدا «راب مک ایر» سفیر انگلیس در
تهران خبری کرد که در توئیتی ضمن قدردانی از
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران برای
میزبانی گفتوگو با هیئت انصارا ،...گفتوگو
درباره راهحل سیاسی و بحران انسانی در یمن را
حائز اهمیت دانست .اما وزارت خارجه کشورمان
جزئیات بیشتری را از این نشست منتشر کرد :در
این نشست هیئت های حاضر در جلسه ،دیدگاه
دولت های متبوع خود را در خصوص تحوالت
یمن از جمله در موضوعات سیاسی ،میدانی
و وضعیت انسانی یمن به شکل مشروح بیان و
از استمرار وضعیت بحرانی یمن که به کشته و
مجروحشدندههاهزاریمنیوویرانیزیرساخت
های این کشور منتهی شده است ،عمیقا ابراز

تشکیلهیئتویژهمبارزهبافساد
درکردستان به دستور رئیسی
درپیسفرهفتهگذشتهرئیسقوهقضاییه
به استان کردستان و طرح برخی مطالب
مبنی بر بــاال بــودن آمــار فساد در برخی
دستگاههای اداری و اجرایی در جلسه
شورای اداری استان  ،آیت ا ...رئیسی به
منظور ارزیابی این گزارش و رسیدگی به
موضوع ،دستور تشکیل هیئت ویژهای از
دستگاههای نظارتی استان با محوریت
ســازمــان بــازرســی و عضویت ســازمــان
تعزیرات،دیوانمحاسبات،ادارهاطالعات،
اطالعاتسپاهوناجاراصادرکرد.

تاسف کردند.در پایان این نشست ،هیئت های
شرکت کننده ،با تاکید بر لزوم توقف هر چه سریع
ترجنگ،برراهکارسیاسیبهعنوانراهکارنهایی
بحران یمن تاکید و با ابــراز نگرانی از وضعیت
انسانی در یمن خواستار تسریع در ارسال کمک
هایانسانیشدند.همچنین،هیئتهایشرکت
کننده بر لزوم اجرای کامل توافقات استکهلم و
انجام تعهدات کامل دوطرف تاکید کردند و آن
را مقدمه ای بر حل و فصل نهایی سیاسی بحران
یمن دانستند .مذاکرات یمن درحالی برگزار می
شود که معادالت میدانی با توجه به قدرت روز
افزون انصارا ،...خروج نیمی از نیروهای امارات
از جنوب یمن و اختالفات نیروهای حامی امارات
وارد فاز جدیدی شده است.این مذاکرات پیش از
این با حضور هیئتی از ایران در پنج دور با چهار
کشور اروپایی (فرانسه ،انگلیس ،ایتالیا و آلمان)
برگزار شده که آخرین دور این نشست ها دوشنبه
 27اسفند مــاه  1397در بروکسل پایتخت
بلژیک با حضور «حسین جابریانصاری» و «هلگا
اشمید» برگزار شد.
▪ادامه گفت و گوهای تهران و توکیو

امــا ایــن نشست تنها اتفاق دیپلماتیک مهم
دیروز در تهران نبود و بعد از ظهر روز گذشته
«تاکئو موری» معاون وزیر خارجه ژاپن با حضور

در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران با محمدجواد ظریف دیدار و گفتوگو
کــرد .بر اســاس گــزارشــی که وزارت خارجه
منتشر کرده در این دیدار تاکئو موری ،معاون
ارشــد وزارت خارجه ژاپــن با اشــاره به گفت
وگوهای سازنده اش با معاون سیاسی وزارت
امور خارجه گفت که کشورش برای روابط با
تهران و تداوم رایزنیها اهمیت زیادی قائل
اســت .ظریف نیز در این دیــدار روابــط تهران
و توکیو را خوب و سازنده توصیف و از ادامه
رایزنیها با ژاپن در خصوص روابط دوجانبه
و مسائل منطقه ای استقبال کرد .بعد از سفر
خردادماه آبه شینزو نخست وزیر ژاپن به تهران
و دیدار با رهبر انقالب« ،کنجی یامادا» معاون
وزیر امور خارجه ژاپن نیز دو هفته قبل به ایران
سفر کرد و حاال دیگر معاون وزیر خارجه ژاپن
نیز تهران را به عنوان مقصد سفر دیپلماتیک
خود انتخاب کرده است.
▪ظریف امروز در کویت؛ فردا در شمال اروپا

در ادام ــه تحرکات ای ــران در حــوزه سیاست
خارجی منطقه ای و بعد از سفر ناگهانی ظریف
به قطر ،محمد جواد ظریف عصر روز گذشته
نیز عــازم کویت شد تا در سفری چند ساعته
و در ادامــه رایزنیها با مقامات منطقه خلیج
فــارس بــا مسئوالن کویتی از جمله «صباح
الخالد» معاون نخستوزیر و وزیر خارجه این
کشور گفتوگوهای دوجانبه داشته باشد.
اما هنگامی که امروز ظریف از کویت به تهران
برمی گردد باید بالفاصله آماده سفر به شمالی
ترین نقطه زمین یعنی شبه جزیره اسکاندیناوی
شود زیرا قرار است فردا صبح در نروژ دیداری
دوجانبه با وزیرخارجه این کشور داشته باشد .بر
اساس اعالم وزارت خارجه پس از نروژ ،سوئد و
فنالند مقاصد بعدی ظریف در سفرش به شمال
اروپا خواهد بود.
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این بار ماشه مقاومت

سیدحسن نصرا ...می گوید جنگ با ایران ،جنگ با کل محور مقاومت است

ادیب-مردادماه 94درستدربحبوحهتصویب
برجام وقتی بــاراک اوباما می خواست در یک
جلسه محرمانه ،رهبران یهودی جامعه آمریکا
را بــرای توافق هسته ای اقناع کند ،اعتراف
صریحی کــرد و گفت« :اگــر توافق هسته ای
رد شود و ما به ایــران حمله کنیم ،حزب ا ...به
سمت تل آویو موشک پرتاب می کند و اسرائیل
متحمل فشار می شود» .همان زمان جان کری
وزیرخارجه اسبق آمریکا هم در گفت و گو با
نشریه آتالنتیک ،در اعترافی مشابه گفته بود:
«ایران  80هزار موشک در دست حزب ا ...دارد
که به سوی اسرائیل نشانه گرفته شده است و
[در صورت جنگ با ایران] هر گزینه ای ممکن
است [از طرف ایران] انتخاب شود» .در آن زمان
در روزنامه خراسان ،گزارشی تهیه کردیم و تیتر
زدیم« :ماشه حزب ا »...اما دو روز پیش دبیر کل
حزب ا ...لبنان به صریح ترین شکل ممکن ،از
نقش «کل محور مقاومت» در تأمین امنیت ایران
سخن گفت .سیدحسن نصرا ...جمعه شب در
خالل سخنرانی اش در جشن پیروزی در جنگ
 33روزهتصریحکرد«:جنگباایرانیعنیجنگ
باکلمحورمقاومت،یعنیشعلهورشدنسراسر
منطقه» .این تهدید نصرا ...را باید یکی از علل
بازدارنده آمریکا از حمله به ایــران تلقی کرد.
نصرا ...در همین سخنرانی مقاومتی را که به
محور متحد ایران در هر جنگی تعبیر می کند،
تشریح کرده است .به گفته او «امــروز ما جبهه

مقاومی داریم که از فلسطین تا لبنان ،سوریه،
عراق و نیز یمن امتداد یافته است و نیروهای
سیاسی در بحرین ،تونس و منطقه و جهان نیز
حضور دارنــد» .دبیر کل حزب ا ...لبنان هفته
گذشته و چند روز قبل از این سخنرانی نیز در
مصاحبه اش با شبکه المنار تصریح کرده بود:
«واضح است که ما در جنگ کنار ایران خواهیم
بــود ...اگــر جنگی علیه ایــران صــورت بگیرد،
اولین کسانی که هزینه پرداخت می کنند رژیم
صهیونیستیوآلسعودخواهندبود.هرکشوری
برایجنگباایرانهمکاریکند،جزئیازجنگ
خواهد بود» .سید حسن نصرا ...دهم خرداد
امسال نیز گفته بود :سرویسهای اطالعاتی
ترامپ به خوبی میدانند جنگ با ایران محدود
بهمرزهایایراننخواهدبودوهمهمنطقهدرگیر
آتش آن خواهند بود .با توجه به این سخنرانی
وی و دو موضع گیری او در هفته گذشته می
توان گفت دبیر کل حزب ا ...لبنان طی پنج ماه
گذشته حداقل سه مرتبه به صورت صریح برای
دفاع از ایران در برابر هر جنگی اعالم آمادگی
کردهاست.اماآندرچهدرسخنرانیجمعهشب
نصرا ...مهم بود ،آمادگی «کل محور مقاومت»
بود .گویی دبیر کل حزب ا ...لبنان نه از جانب
این تشکل بلکه از جانب هماهنگ کننده ارشد
جریان مقاومت سخن می گوید .هم اکنون برای
رمزگشایی از این تهدید نصرا ،...قرینه ای وجود
ندارد و باید منتظر تحوالت بعدی بود.

