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جهان 5

یک مقام رسمی دولت ژاپن:

شینزو آبه حامل پیامی ویژه از سوی آمریکا برای ایران نیست

همین صفحه

دربهارستان

پرسپولیس و برانکو؛ تنها چاره «ماندن»
نخواهد بود

ابدیتی
درکار نیست!
آدرنالین 7

چه کسانی ارز دولتی گرفتند؟

امتیاز ویژه برای
قربانعلیها!

ابتدای خرداد که انتخابات هیأت رئیســه مجلس برگزار شد ،شاید
کسی انتظار نداشت که تنها تغییر ترکیب این هیأت حذف علی مطهری
از نایب رئیسی مجلس باشد ،اما چنین شــد و عبدالرضا مصری ،عضو
فراکسیون والیی و وزیر رفاه دولت محمود احمدینژاد به جای مطهری
نشســت .ناظران سیاســی به ویژه اصالحطلبان عارف را به باد انتقاد
گرفتند که چرا بهرغم آنکه میدانست رأی نمیآورد باز هم کاندیدا شد
و زمینههای وحدت مستقلین و والییها را فراهم کرد.
تحلیل آنها ایــن بود که ریاســت الریجانی بر مجلــس خط قرمز
مستقلین است ،بنابراین برای حفظ او دست به ائتالف با والییها زدند
تا کرسی الریجانی را در رقابت با عارف حفظ کنند و در مقابل یک کرسی
از نواب را به آنها بدهند؛ در حالی که اگر عارف بهعنوان رقیب الریجانی
وارد میدان نمیشــد ،چنین ائتالفی میان مستقلین و والییها شکل
نمیگرفت و مطهری قربانی این ائتالف نمیشد.
صدای خود مطهری هم از این تصمیم عارف و هواخواهانش درآمد
و در مصاحبهای گفت که «درباره انتخابات هیئت رئیســه مجلس در
فراکسیون امید دو نظر وجود داشــت ،یکی نظر باتجربهها مثل آقایان
تاجگردون و تابش و بنده که مخالف معرفی کاندیدا برای ریاست بودیم
و دیگر نظر جوانترها و شخص آقای عارف که به شدت طرفدار معرفی
کاندیدا برای ریاست بودند .استدالل گروه اول این بود که...

چرتکه 3

تکمیل پروژههای نیمهتمام به ۴۰۰هزار میلیارد
تومان پول نیاز دارد

پروژههای نیمهکاره
و نگرانی شغلی
کارگران پروژهای
دسترنج 4

نگاهی روایتشناسانه به سه نمایش «شهر ما»،
«پروانه الجزایری» و «میدان نبرد ،پیکر زن»

روایتهای انتقادی
در برابر تئاترهای خنثی
تئاتر 8

سیاست 2

خبر

یک مقام رسمی دولت ژاپن:

شینزو آبه حامل پیامی ویژه از سوی آمریکا برای ایران نیست

شینزو آبه ،نخســتوزیر ژاپن امروز به مدت ســه روز به ایران سفر
میکند .او در این سفر با مقامات عالیرتبه کشورمان دیدار و گفتوگو
خواهد داشت.
یک مقام رسمی وزارت امور خارجه ژاپن دیروز در سفارت این کشور
در تهران ،ضمن تشریح برنامه سفر ســه روزه نخستوزیر کشورش به
ایران؛ گفت :شــینزو آبه حامل پیامی ویژه از ســوی آمریکا برای ایران
نیست.
به گزارش ایسنا ،وی در یک نشســت خبری اعالم کرد شینزو آبه،
نخستوزیر ژاپن بعد از ظهر امروز به فرودگاه مهرآباد میرسد و پس از آن
برای شرکت در مراسم استقبال به کاخ سعدآباد خواهد رفت و سپس با
حسن روحانی ،رئیس جمهور ایران دیدار خواهد کرد.
وی گفت :آبه صبــح روز  13ژوئن نیز با رهبر انقالب اســامی ایران
دیدار خواهد کرد.
در این سفر تارو کونو ،وزیر امور خارجه ژاپن نیز آبه را همراهی میکند
که بعد از ظهر امروز با محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران دیدار
خواهد کرد.
این مقام رســمی ژاپنــی در این کنفرانــس خبری در پاســخ به
ســوالی مبنی بر این که هدف ســفر آبه به ایران چیســت گفت :هدف
ســفر نخســتوزیر آبه کاهش تنشها و تعمیق روابط دوستانه میان
ایران و ژاپــن بوده و قصدی بــرای میانجیگری میان آمریــکا و ایران
در میان نیست.
وی همچنین با اظهار این که آبه در نشست جی  ۲۰با دونالد ترامپ
دیدار میکند گفت که احتمال دارد درباره موضوع ایران نیز رایزنی کنند؛
اما نمیتوان در این باره پیشداوری کرد.

وقتی از این مقام ژاپنی درباره موضوعات رایزنی نخســتوزیر ژاپن
با مقامات ایرانی پرسیده شــد ،وی در باره این که چه موضوعاتی مطرح
خواهند شد توضیحی ارائه نکرد.
سفر «آبه» به تهران به قصد «میانجیگری» نیست
استاد اقتصاد سیاسی استاکتون کالج آمریکا نیز در گفتوگو با ایلنا
گفت :ظاهرا سفر نخست وزیر ژاپن به قصد «میانجیگری» نیست ،بلکه
هدفش «کاهش»تنشها بین ایران و آمریکاست.
رضا قریشی در مورد سفر نخست وزیر ژاپن به ایران گفت :یک نکته
جالب در مورد ســفر آقای آبه این اســت که هر دو طرف ایرانی و ژاپنی
سعی در پایین آوردن انتظارات از این ســفر دارند .ظاهرا سفر به قصد
«میانجیگری» نیســت ،بلکه هدفش «کاهش»تنشها بین ایران و
آمریکاست .آقای آبه آدم بیکاری نیست ،سفر نخست وزیر ژاپن به ایران
هم امر روتینی نیست .اگر بنا است این سفر دستاورد چشمگیری نداشته
باشد پس چرا صورت میگیرد؟
وی ادامه داد :واقعیت این است که اینگونه ســفرها از مدتها قبل
برنامه ریزی میشود و همه جزئیات آن مورد بررسی و توافق دیپلماتها
و مقامات هر دو طرف قرار میگیرد .حتی بعضا اعالمیه پایانی هم از قبل
نوشته میشود ،گر چه اخیرا اقای ترامپ در برخی موارد ٬مشخصا در مورد
مذاکره با رهبرکره شمالی ٬این سنت را زیرپا گذاشته است.
این استاد دانشگاه در مورد میزان احتمال موفقیت سفر آبه به ایران
گفت :آیا مذاکرات اولیه حاکی از آن است که توافق مهمی صورت نگرفته،
اما دو طرف به برخی توافقات رســیدهاند که این ســفر غیرمتعارف را
«موفقیت آمیز» جلوه دهند؟ توجه شود که لغو سفر برای همه پرهزینه
است .احتمال دیگر این اســت که آقای آبه حامل پیشنهاداتی باشد که
تنها «مقامات باالی جمهوری اســامی» میتوانند آن را بررسی کرده
و درباره آن تصمیم بگیرند ،مقولهای کــه از پیش نمیتوان تعیین کرد.
آنچه مســلم اســت اینکه «موفقیت» این مذاکرات برای هر دو طرف
اساسی است.
وی ادامه داد :آقای آبه سعی دارد نشان دهد که ژاپن تنها یک «قدرت
منطقهای» که در امور پیرامون خودش دخالتگر اســت ،نیست ،بلکه
یک «قدرت جهانی» اســت که به اموری ورای منطقه هم حساسیت
دارد .سومین قدرت اقتصادی دنیا که به برای تامین انرژی خود عمدتا
به کشورهای حوزه خلیج فارس ازجمله ایران متکی است و منطقه بازار
بزرگی برای کاالهای صادراتی ژاپن است و به همین دلیل نمیتواند به
تالطمات ،بویژه خطر بسته شدن تنگه هرمز ،بی اعتنا باشد.
قریشــی خاطرنشــان کرد :این امر ،بخصوص آنکه ایشان و حزب
حاکمشان از ابتدا به طبل ناسیونالیسم ژاپنی کوبیده و مدعی «قدرت
جهانی»بودن ژاپن هستند ،خیلی مهم اســت .در سالهای اخیر ژاپن

در این زمینهها نه تنها دستآورد چشمگیری نداشته بلکه در مواردی
«کم» هم آورده است .مشــخصا در مورد جزایر مورد مناقشه با روسیه
بجایی نرسیده و در مورد مذاکرات با کره شمالی حاشیه نشین شده است.
بنابراین این فرصتی اســت که با تکیه به روابط نزدیک شخصی با آقای
ترامپ و از جمله کشورهای دارای روابط حسنه با جمهوری اسالمی ،پا
پیش گذارد .در نتیجه موفقیت در این ســفر برای آقای آبه مهم است و
آقای آبه با «دست خالی»به تهران نیامده چون ریسک آن باال و پرهزینه
است.
این استاد اقتصاد سیاسی گفت :اینکه به حرف آقای ترامپ اعتباری
نیست (که نیست) و اینکه آمریکا میباید قبل از خروج یکجانبه از برجام
مذاکره میکرد ،که باید این چنین میکرد ،نکات درستی است اما باید از
این نکات و نکات مشابه استفاده کرد تا از آقای آبه امتیازات بیشتر گرفت.
وی اضافه کرد :این امتیازات میتواند و باید در جهت ترغیب ژاپن در
کمک به ایران برای فروش نفت و ســایر کاالهای صادراتیاش از طریق
ارایه تسهیالت بانکی و واردات کاالهای واسطهای باتکنولوژی باال ،مثل
کامپیوترهای پیشرفته ،باشد.
دیدار آبه با رهبر ایران سرنوشتساز خواهد بود
سردبیر کنونی واشنگتن اگزمینر و سردبیر ســابق پایگاه اینترنتی
کنگره آمریکا (هیل) نیــز در گفتوگو با ایلنا نظرات خــود را در مورد
سیاســت خارجی ترامپ و تصمیات دولت آمریــکا علیه ایران مطرح و
تصریح کرد :تنشهای میان ایران و آمریکا جدید نیست.
هوگو گوردون ،در مورد راهکار ترامپ بــرای مقابله با جنگ با ایران
گفت :ترامپ اکنون خواهان میانجیگری کشورهای مختلف برای حل
مشکل ایران و آمریکا شده اســت .ژاپن کشوری است که گویا برای حل
مشکالت ایران و آمریکا مصمم اســت و میخواهد از رابطه خود با ایران
استفاده کند .نخست وزیر ژاپن قرار اســت با باالترین مقام ایرانی یعنی
رهبر ایران صحبت کند تا بتواند نظرات آمریکا را به وی ابالغ کند بنابراین
دیدار شینزو آبه با رهبر ایران دیداری مهم است.
سفر آبه در چارچوب روابط سنتی و دیرینه دو کشور
انجام میشود
همچنین سخنگوی دولت نیز با اشاره به سفر شینزو آبه نخستوزیر
ژاپن به ایران گفت :این سفر در چارچوب روابط سنتی و دیرینه دو کشور
و در جهت توسعه روابط دوجانبه و گفتگوهای مورد عالقه طرفین انجام
میشود.
علی ربیعی با بیان اینکه ســفر نخســت وزیر ژاپن به ایران به دعوت
رســمی رئیسجمهوری انجام میشود گفت :شــینزو آبه در این سفر،
طی روزهای  ۲۲و  ۲۳خرداد از ایران دیدار میکند و ضمن مذاکرات با
رئیسجمهوری با مقام معظم رهبری نیز مالقات خواهد داشت.

گفتوگوی تلفنی آبه با ترامپ قبل از عزیمت به تهران
ســخنگوی دولت ژاپن گفته است که نخســتوزیر این کشور یک
روز پیش از سفرش به ایران با رئیس جمهور آمریکا درباره ایران تلفنی
گفتوگو کرده است.
به گزارش روزنامه ژاپنی ماینیچی ،سخنگوی ارشد دولت این کشور
اظهار کرد که شینزو آبه ،نخستوزیر ژاپن روز سهشنبه ،یک روز پیش از
سفرش به ایران با دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی
درباره وضعیت موجود در ایران گفتوکرد.
یوشــیهیده ســوگا ،دبیــرکل کابینــه دولــت ژاپــن در یــک
کنفرانس مطبوعاتــی در این باره گفــت :رهبران دو کشــور [ترامپ
و آبــه] درباره مســائل منطقــه از جملــه وضعیت موجــود در ایران
تبادل نظر کردند.
یک مقام دولت ژاپن با خودداری از ارائــه جزئیات درباره این تماس
تلفنی بیست دقیقهای ،به حساسیت دیپلماتیک موضوع اشاره کرد.
دیپلماسی شاتل آبه در تهران
استاد علوم سیاســی دانشگاه «واســدا» توکیو درباره اهمیت سفر
ســه روزه «شــینزو آبه» نخســت وزیر ژاپن به تهران گفت :در زمان
حاضر تمرکــز بر کاهش تنش اســت؛ به ایــن معنا که آبــه می تواند
دیپلماسی شاتل (دیپلماسی تشــدید تالش ها) را برای تداوم ارتباط
به کار گیرد.
تتسورو کاتو ( )Tetsuro Katoدر گفتوگو با خبرگزاری فرانسه
افزود :دیپلماسی شاتل ممکن است برای کاستن تنش ها کافی باشد.
به اعتقاد او ،آبه «نیازمند یک نمایش دیپلماتیک است همزمان که
در مورد روسیه و کره شمالی با بن بســت مواجه است » .اما تحلیلگران
هشدار دادند که انتظارات در زمان حاضر کم است.
کاتو تصریح کرد :ژاپن هرگز نقش فعالی در مشــکالت منطقه غرب
آسیا ایفا نکرده است .من انتظار زیادی از روشهای دستیابی به نتیجه
ندارم .انتظار نتیجهگیری سریع از این دیدار غیر واقعگرایانه است.
مشــاور ویژه برای روابط دولتی در شــورای یوکوسوکا در مطالعات
آســیا و اقیانوس آرام نیز به خبرگزاری فرانسه گفت :این اقدام میتواند
مفید باشد.
مایکل بوساک ( )Michael Bosackافزود :ژاپن هیچیک از ابزار
تاریخی و مذهبی دیگر به عنوان واسطه های بالقوه را دارا نیست… (و)
تمایل خود را برای مســیر ارتباطی خود در سیاســت خاورمیانه نشان
داده است.
به گفتــه او ،ژاپن بــا نقــش میانجیگری کــه در دیدار مــاه اوت
خود بــا ترامپ بــر عهده گرفــت امیدوار اســت که میــزان تنش ها
را کاهش دهد.

