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نعمت ها با ناسپاسی از دست انسان می روند و معلوم نیست دوباره برگردند.
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تازههای مطبوعات
••سازندگی -این روزنامه با بیان این پرسش
که «آیــا فراکسیون امید ریاست کمیسیون
امنیت ملی مجلس را هم واگــذار می کند؟»
این شرایط را با تیتر «پایداری در کمین امید»
توصیفکرد.
••صبحنو-اینروزنامهدرتحلیلیدرخصوص
انتصاب سرپرست وزارت آمــوزش و پرورش
شوپرورشبهدلیلگستردگیدر
نوشت:آموز 
شهرهاواستانهایمختلفوهمچنینتعداد
نیروهایش در سراسر ایران ،ظرفیت مناسبی
برایعملیاتهایانتخاباتیوپیشبرداهداف
سیاسیدارد.
••اعتماد -این روزنامه تیتر و عکس یک خود
را به نشست خبری مشترک وزیــران خارجه
ایرانوآلماناختصاصدادوبااشارهبهمواضع
صریح ظریف در این نشست ،تیتر «دیپلماسی
مقاومت»رابرایاینگزارشانتخابکرد.
••جـــوان -ای ــن روزن ــام ــه درخــصــوص سفر
وزیرخارجه آلمان به تهران نوشت :غالب
صاحبنظران معتقدند که پس از دوره قرون
وسطی ،اروپــا هیچگاه در نسبت و قسمت
جهانی ،تا به این حد ضعیف نبوده است ،اما
درایرانبرخیهاهنوزدرمقابلفرستادههای
اروپا،آبازدوردهانشانراهمیافتد.
••کیهان -فیلمی دربــاره راننده قانون مدار
اسنپتولیدمیشود.مطلقتهران،تهیهکننده
این اثر از نگارش فیلم نامه «عابد تهران» خبر
داد .این تهیه کننده سینمای مستند با اشاره
بهاهمیتامربهمعروفونهیازمنکردرجامعه
گفت :ماندگار کردن رفتارهایی از جنس آن
چه سعید عابد انجام داد وظیفه اهالی سینما
ورسانهاست.
••همشهری -ایــن روزنــامــه در گزارشی
درخصوص وضعیت آشفته بازار کاغذ نوشت:
موج گرانی و کمبود کاغذ که از سال پیش آغاز
شدهمتأسفانهبهشدتسبدفرهنگیوعلمی
جامعه و بهخصوص محصالن ،دانشجویان و
کتابخوانهاراهدفقراردادهاست.

...

انعکاس
••آفتابنیوز خبرداد :علی نوبخت ،نماینده
مردم تهران در مجلس که ادعا شده بود برای
دیدارفرزندانشبهآمریکارفتهوبههمیندلیل
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت به
تعویق افتاده است ،گفت :خبر سفر این جانب
بهکشورآمریکاکذبمحضاست.معلومنیست
کهرسانههایقلمبهمزد،دروغگوودروغنویس
دنبال چه موضوعی هستند که چنین خبر
دروغیرامنتشرمیکنند.
••خبرآنالین مدعی شد  :آیت ا ...محمد
یــزدی رئیس پیشین مجلس خبرگان که در
انتخاباتسال ۹۴توسطمردمتهرانازراهیابی
به این مجلس بازمانده بود ،احتماال اسفندماه
کاندیدایاینمجلسازحوزهاستانقمباشد.
••رجا نیوز مدعی شد  :درحالی که استاندار
فارسدراولینانتصابخودبرادرشرابهپست
مدیرکلی تعاون روستایی فارس رسانده بود،
اینبار قرار است خواهرزاد ه رحیمی ،مدیرکل
حوزهریاستاستانداریفارسشود.محمدرضا
رضایینمایندهمردمجهرمورئیسکمیسیون
عمرانمجلسنقشپررنگیدرانتصابرحیمی
بهعنوان استاندار فارس ایفا کرده بود و اینبار
بــرادرش «محمود رضایی» بهعنوان معاون
عمرانیاستاندارفارسمنصوبشد.
••انتخاب نوشت  :عــزتا ...ضرغامی عضو
شورایعالیانقالبفرهنگیدرتوئیتینوشت:
طبق برنامه ،باید امــروز (روز گذشته)جلسه
شورایعالیانقالبفرهنگیتشکیلمیشد.
بعد از چندبار تأیید و تکذیب ،میگویند جلسه
لغو شده است! بیاحترامی به اعضا به کنار،
موضوعات مهم و اولــوی ـتدار انباشتهشده،
همچنان در بالتکلیفی ماند .قــرار بود نواب
محترم رئــیــس ،در ایــن شــرایــط و بــر اســاس
آییننامهجلسهراتشکیلدهند.
••جهان نیوز نوشت  :علیرضا زاکانی گفت :
جامعه روحانیت و مجمع روحانیون ،چپ و
راست ،اصولگرا و اصالح طلب و اعتدالی و...
الفاظ کشداری است که مرزبندی دقیقی را
معلوم نکرده و بیشتر نوعی پیوستگی عاطفی،
قبیلگیسیاسیومنافعمشترکهستند.رقبای
مکتبامام(ره)اشخاصومجموعههاییهستند
کهباداعیهپیرویازاسالبنابمحمدی(ص)و
تبعیتازامام(ره)ورهبریمعظمانقالبفعالیت
میکنندولیبهلوازممکتبامامپایبندنیستند.
قاطبهجریاندومخردادی،انحرافیواعتدالیو
بخشهاییازاصولگرایانازجملهرقبایمکتب
امام(ره)هستند.
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ارزیابی ها از سفر نخست وزیر ژاپن به ایران پس از  41سال

زمزمه های تروریسم اقتصادی
آمریکا علیه نهاد غیرتحریمی؛
بعد از سفر هایکو ماس به تهران

آغاز سفر پرماجرای «آبه»

امــروز نخست وزیــر ژاپــن همزمان با نودمین
سالگرد روابط تهران و توکیو ،پس از  41سال
از سفر یک نخست وزیــر ایــن کشور به ایــران
وارد تهران می شود تا در سفری دو روزه بتواند
درخصوص موضوعات متنوعی با مقامات ایران
رایزنی کند .با توجه به سفر اخیر ترامپ به ژاپن
وگفتوگویتلفنیاخیرآبهبااووهمچنینسفر
ظریفبهتوکیو،گمانهزنیهایمختلفیدرباره
احتمال میانجیگری نخست وزیر ژاپن ،میان
تهران و واشنگتن مطرح شده است .این گمانه
ها درحالی است که از سویی یک مقام در وزارت
خارجه ژاپن گفته که «آبه به دنبال میانجیگری
نیست» و از سوی دیگر تحریم های آمریکا علیه
صنعت پتروشیمی ایران ،پالس منفی مهمی به
نخست وزیر ژاپن در آستانه سفر به تهران بوده
و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز هشدار
دادهاستکه «بههیچکشوریاجازهنمیدهیم
در موارد مشمول تحریم با ایران معامله کند».
براساس گزارش فارس ،روزگذشته یک مقام
وزارت خارجه ژاپن در محل سفارت این کشور
در تهران در جمع خبرنگاران تأکید کرد که
آبه در این سفر به دنبال میانجیگری بین ایران
و آمریکا نیست و صرفا به دنبال تعمیق روابط
و دوستی دوجانبه بین ایران و ژاپن است .وی
در عین حال تأکید کرد که نخست وزیر ژاپن
در جریان نشست گــروه  ۲۰با ترامپ دیــدار
میکند و نمیتوانم درباره تصمیم نخست وزیر
پیشداوری کنم .درعین حال جماران به نقل
از این دیپلمات ژاپنی که نامش منتشر نشده
است هدف اصلی سفر آبه را کاهش تنش میان
ایران و آمریکا ذکر کرد .روزنامه ژاپن تایمز هم
در گزارشی تاکید کرد که شینزوآبه بهعنوان
یک میانجی دیپلماتیک یا حامل پیامی از سوی
رئیس جمهور آمریکا ،به ایران سفر نخواهد کرد
و این سفر به منظور کاهش تنشهای موجود
انجاممیگیرد.حشمتا...فالحتپیشهرئیس

کمیسیونامنیتملیمجلسنیز گفت:بهنظر
میرسدفلسفهوراهبرداینسفربهمراتبفراتر
از ارسال و تبادل پیام باشد؛ از شرایط میتوان
چنین برداشت کرد که نخست وزیــر ژاپــن با
طرحی عملیاتی بــرای تنشزدایی و نه فقط
تبادل پیام راهی تهران میشود.
▪چرا ژاپن به دنبال کاهش تنش میان ایران
و آمریکاست؟

اسماعیل بشری ،کارشناس مسائل جنوب
شرق آسیا هم در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی
ضمن ابراز خوشبینی از نتایج این سفر یکی
از دالیل تالش های توکیو برای حل مناقشه
میان ایران و آمریکا را نیاز ژاپن به انرژی و نفت
ایران دانست .او در ادامه تحلیل خود ،پررنگ تر
شدن مسئله ایران در جامعه جهانی و به حاشیه
رفتنآزمایشهاینظامیکرهشمالیراازدیگر
دالیلتالشآبهبرایحلمسئلهایرانذکرکردو
گفت :شینزو آبه سعی دارد با حل و فصل پرونده
ایرانوکاهشتنشدرمنطقه ،توجهآمریکارابه
منطقه آسیا پاسیفیک بازگرداند .شهره پوالب
تحلیل گر سیاسی نیز در یادداشتی درباره این
موضوعنوشت:سیاستانرژیژاپندرخصوص
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تحریم حتی برای اینستکس!

ایران به عنوان تامین کننده نفت خام در جهت
نبودوابستگیبهانرژیایاالتمتحدهبودهاست
و حفظ روابط صمیمانه با ایران در کنار امنیت و
ثباتمنطقهخلیجفارسازضروریاتاقتصادی
ژاپن محسوب می شود.
▪دیپلمات سابق ژاپنی :آبه باید نشان دهد
عروسک دستاویز ترامپ نیست

«کــویــچــیــرو تــانــاکــا» رئــیــس مؤسسه انــرژی
اقتصادهای ژاپــن و یکی از مقامات پیشین
وزارت امور خارجه این کشورهم درباره سفر
آبه به المانیتور گفت :اگر او در تالش برای
نجات توافق هستهای یا حتی تسهیل گفت
وگو میان تهران و واشنگتن باشد ،باید نشان
دهــد که او تنها یک پیغام رســان یا عروسک
دستاویز ترامپ نیست .با ایــن حــال برخی
تحلیل گران بر این باورند که به رغم تکاپوهای
سیاسیودیپلماتیک،حتیازطرفتوکیوبرای
حل مناقشات میان ایــران و آمریکا ،به دلیل
تناقضهایرفتاریوگفتاریمیاندولتمردان
آمریکا و عهدشکنی های مکرر این کشور ،این
میانجیگری ها خروجی و دستاورد پررنگی را
به دنبال نخواهد داشت.

هنوزسفروزیرخارجهآلمانبهتهرانپایاننیافته،زمزمه
هایتحریمنهاداینستکسدررسانههایغربیبهگوش
میرسدتاعم ً
التمامتالشهایاروپابرایحفظبرجام
را با بن بست مواجه کند .یک مقام آگاه آمریکایی در
گفتوگوبابلومبرگاعالمکردهکهکاخسفیددرحال
بررسی تحریم های جدیدی است که یکی از این موارد
احتما ًال شرکت ایرانی متناظر با اینستکس خواهد
بود.درعینحالدیروزسخنگویوزارتخارجهآمریکا
مدعی شد که این کشور با سازوکاری که به مبادالت
غیرتحریمی بپردازد ،کاری ندارد .بعیدی نژاد سفیر
ایــران در لندن می گوید «با تحریم شرکت ایرانی،
اینستکس عمال نابود می شود و دیپلماسی اروپــا به
شکست کامل میرسد ».اینستکس شرکتی است که
یکسالقبلاروپاوعدهتشکیلآنرادادودرابتداقرار
بودتحریمهایمالیایرانرادوربزند،امابعدبهمبادالت
غیرتحریمی مانند غذا و دارو محدود شد ،البته این
موضوعهیچگاهعملیاتینشدهاست.حاالوزیرخارجه
آلمانبعدازسفربهایرانابرازامیدواریکرده استاین
سیستم به زودی عملیاتی شود .شبکه آلمانی دویچه
ولهدربارهسفرهایکوماسبهایرانتأکیدکردهاینسفر
هیچدستاوردینداشتهاستو وزیرخارجهآلمانهمان
طور که دست خالی آمــده ،دست خالی هم برگشته
است .به گزارش ایسنا ،الی گرانمایه ،از کارشناسان
ارشدشورایروابطخارجیاتحادیهاروپادربارهاحتمال
تحریم اینستکس خطاب به مقامات آمریکا گفت« :اگر
دنبالتحریماینستکسایرانیباشیددرواقعدرتالش
برای کشتن اینستکس هستید .اگر آمریکا این کار را
انجام دهد به نظرم حمایت سیاسی بیشتری در اروپا
برایمخالفتبااقداماتآمریکاصورتخواهدگرفت».
بعیدی نژاد سفیر کشورمان در انگلیس هم با اشاره به
آثارمخرباینتحریماحتمالینوشت:حاالهمهمتوجه
شدندکهبزرگترینتهدیدعلیهبرجاموامنیتمنطقه،
سیاستتروریسماقتصادیآمریکاعلیهایراناست.

...

گفت و گوی روز
روایت یک عضو شورای عالی
اصالح طلبان درباره سمت
جدید جواد امام
انــوار -محمدجواد امام مدیرعامل بنیاد
ب ــاران ،به جــای طاهر نــژاد رئیس کمیته
استان های شورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان شد .به گــزارش فــارس ،در
انتخابات شب گذشته این شورا همچنین
علی صوفی دبیرکل حزب پیشرو اصالحات
نیز به عنوان نایب رئیس این کمیته انتخاب
شده است.
در همین زمینه فاطمه راکعی عضو شورای
عالی اصالح طلبان در گفت وگو با خراسان
از توضیح دربــاره تغییراتی که در ترکیب
اعضای ایــن شــورا انجام شــده خــودداری
کرد و گفت :به دلیل شرایط خطیر فعلی
صالح نیست در این باره و دالیل این تغییر
سخن بگویم .با این حال سعید نورمحمدی
عضو شــورای هماهنگی جبهه اصالحات
در گفت وگو با خراسان در این باره افزود:
مــدت هــا پیش آقــای طاهر نــژاد از سوی
برخی نهاد ها احضار شد و به دلیل آن که
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان
مجوز نــدارد به او دربــاره فعالیت در شورا
هشدار داده شده بود .سعید نورمحمدی
افزود :به همین دلیل حدود سه ماه کمیته
استا نهای شــورای عالی اصــاح طلبان
جلسه نداشت بنابراین جمع بندی بر این
شــد که آقــای جــواد امــام به عنوان رئیس
کمیته استا نهای شــورای عالی اصالح
طلبان جایگزین وی شــود.وی همچنین
گفت که ممکن است ،جواد امام هم تحت
فشارهای مشابه قرار بگیرد اما «آقای امام
در مقابل این فشار ها مقاومت کند ».وی
در ادامه گفت :در این جا بحث قانونی و
غیر قانونی بودن شورای سیاست گذاری
اصالح طلبان نیست بلکه به نظر من نوعی
تبعیض حقوقی است ،سوال من این است
که چرا مشکلی که برای آقای طاهر نژاد و
برخی دیگر از دوستان رخ داده برای آقای
بذرپاش نیفتاده و او را نخواستند که بگویند
چرا در جمنا شرکت می کنید؟

...

اخبار کوتاه
پاسخ داوری به ادعای جنجالی
همسرش
عبدالرضا داوری از چهره هــای نزدیک
به احمدی نــژاد در واکنش به توئیت های
همسرش «الهام سلمانی» که مدعی وجود
یک «پرستو» در زندگی مشترک شان شده،
گفت :در آستانه جدایی از سلمانی هستم
و پرستویی هم در کــار نیست .به گــزارش
انصاف نیوز ،داوری در پاسخ به این سوال که
«شما چند وقتی است جدا زندگی می کنید.
جریان این توئیت ها چیست؟» گفت :نوروز
پارسال که از زندان به مرخصی درمانی آمدم
موضوعاتی پیش آمد و من هم از چند سال
پیش تصمیم داشتم که از ایشان جدا شوم
و این که ماجرا را به مسائل امنیتی و پرستو
نسبت بدهند برایم عجیب بود.
درعینحالبهگزارشتابناک،الهامسلمانی
در واکنش به این پاسخ در توئیتر خود نوشت:
باالخرهبعدازیکهفتهسکوتوانزوا،مکالمه
ظــاهــرا اتفاقی آ.داوری بــافــردی کــه خانم
ف-کاف اورا بهرام صدامی زند ،منتشرشد.
دفاعیاتی به مراتب ضعیف ت ــرازآن چه که
انتظارمی رفــت .بــاری! تالش داوری برای
فروکاهی ماجرابه مسئلهای خانوادگی،
یک عملیات فریب است که باهدف انحراف
افکارازپروژهپرستوطراحیواجراشدهاست.

افزایش تولید جنگنده کوثر
در دستور کار وزارت دفاع
ایرنا  -وزیر دفاع در بازدید از شرکت صنایع
هواپیما سازی وزارت دفاع ( هسا) اصفهان
از آخرین اقدامات ساخت و تولید جنگنده
بومی کوثر مطلع شد .امیر سرتیپ حاتمی
در این بازدید گفت :متخصصان صنایع
هــوایــی وزارت دف ــاع مصمم انــد امسال
در کمترین زمــان ممکن در زمینه تولید
و ساخت تــعــداد بیشتری جنگنده کوثر
اهتمام ورزند.

