
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه برخی اعضای 
لیست امید اصولگرایان را پیروز انتخابات مجلس می دانند، 
گفت: ریزش فراکســیون امید زیاد شــده اســت. حمیده 
زرآبادی، عضو جبهه اصاح طلبان ایران اســامی )شورای 
سیاستگذاری اصاح طلبان( در گفت وگو با تسنیم، با اشاره 
به آخرین فعالیت های این جبهه برای انتخابات مجلس، گفت: 
کارگروه های چهارگانه  این جبهه در حال جمع بندی اقدامات 
خود هستند تا سیاست ها و آئین نامه های که قرار است تدوین 
شود را آماده کنند. وی با بیان اینکه پس از تدوین آئین نامه ها و 
دستورالعمل ها از سوی کارگروه ها وارد فاز اجرایی در انتخابات 
پیش رو می شویم، ادامه داد: در کمیته پایش جبهه نیز در حال 

شناسایی نقاط ضعف های هستیم که در انتخابات گذشته با 
آن مواجه بودیم، تا آنها را برطرف کنیم. نماینده مردم قزوین 
در مجلس در پاسخ به این ســئوال که آیا اصاح طلبان برای 
انتخابات آتی لیســت واحدی ارائه خواهند کرد یا بار دیگر با 
سایر گروه های سیاسی ائتاف خواهند کرد، افزود: این موارد 
در کمیته پایش در حال بررسی است و قطعاً لیستی که از سوی 
اصاح طلبان ارائه می شود با لیستی که در دوره گذشته ارائه شد 

متفاوت خواهد بود.
برخی امیدی ها معتقدند اصوگرایان پیروز انتخابات 

خواهند بود
عضو جبهه اصاح طلبان ایران اسامی تصریح کرد: برخی 

از افرادی که در انتخابات گذشته در لیست اصاح طلبان قرار 
گرفتند حتی حاضر نشدند در فراکسیون امید حضور داشته 
باشند و حتی برخی از نمایندگان که در فراکسیون حضور دارند 
حاضر نیستند تشکیاتی عمل کنند و عده ای نیز مرتباً باید 
پاسخگوی عملکرد اینگونه افراد باشند در صورتی که این افراد 
بهره برداری خود از فراکسیون را انجام می دهند که در ماه های 

اخیر این موضوع تشدید هم شده است.
زرآبادی با بیان اینکه در چند ماه گذشته عدم پایبندی به 

فراکســیون به وضوح اتفاق افتاده و این موضوع تشدید شده 
است، گفت: برخی افراد که با لیست اصاح طلبی به مجلس 
راه یافته اند امروز معتقد هستند مردم دیگر به اصاح طلبان 
رأی نخواهند داد و اصولگراها اصاً پیروز انتخابات آتی هستند.

وی با اعام اینکه این افراد با تصوراتی که دارند به خودشان 
این اجازه را می دهند که به تصمیمات فراکسیون پایبند نباشند، 
اظهار داشــت: تعداد این افراد در حال افزایش است و ریزش 
فراکسیون زیاد شده و باید برای انتخابات آتی منافع شخصی 

را از جریان خود دور کنیم و به فکر اهداف جریان خود باشیم.
نماینده مردم قزویــن در مجلس با بیان اینکه هزینه های 
زیادی برای جریان اصاحات داده شــده است، عنوان کرد: 
نباید عده ای برای رســیدن به هدف های شــخصی خود از 
جریان اســتفاده کند و پس از اینکه به هدف خود رســیدند 
 االن بگویند چون اصولگرایان پیروز انتخابات هســتند ما نیز 

اصولگرا هستیم.
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روی موج کوتاه

شینزو آبه نخســت وزیر ژاپن در 
صدر یک هیأت سیاسی و دیپلماتیک 
برای دیدار و گفتگو با مقامات عالیرتبه 
ایران عصر دیروز وارد تهران شــد و 
امروز با رهبر معظم انقاب اســامی 

دیدار می کند.
آبــه در بــدو ورود در فــرودگاه 
مهرآباد، مورد استقبال محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه قرار گرفت. 
پــس از آن نیــز رئیس جمهــوری 
کشــورمان در مجموعــه تاریخیـ  
فرهنگی ســعدآباد به طور رســمی 
از » شــینزو آبه«، نخست وزیر ژاپن 

استقبال کرد.
برگزاری جلسه مذاکرات مشترک 
هیات هــای عالی رتبه دو کشــور و 
کنفرانس خبری مشــترک با حسن 
روحانی از برنامه های سفر شینزو آبه 

به تهران است.
نخست وزیر ژاپن پس از دیدار با 
رهبر معظم انقاب اســامی به سفر 

دو روزه خود به تهران پایان می دهد.

وی پیش از عزیمــت به تهران در 
فرودگاه توکیــو در جمع خبرنگاران 
تاکیــد کــرد کــه می خواهــد از 
طریــق »تبادل صریــح دیدگاه ها« 
 بــه کاهــش تنش هــا در منطقــه 

کمک کند.
آبــه همچنین بــا بیــان اینکه 
نگرانی هایی در مورد افزایش تنش ها 
در خاورمیانــه وجــود دارد، تصریح 
کرده بود: این وضعیت توجه جامعه 
جهانی را به ضــرورت تأمین صلح و 
امنیت منطقــه معطوف کرده و ژاپن 
می خواهد تا آنجا که ممکن اســت 

نقش خود را ایفا کند.
یک مقام دیپلماتیــک ژاپنی نیز 
پیش از ســفر آبــه به تهــران هدف 
این سفر را بر اســاس تصمیم فردی 
نخســت وزیر و بــرای کاســتن از 
تنش هــا از طریق دیدار بــا مقامات 
ایرانی بــه ویــژه در موقعیت فعلی 
 و تشــدید تنش هــا در منطقــه 

اعام کرد.

تجمع اصولگرایان در مهرآباد 
همزمــان بــا ورود نخســت  
وزیر ژاپــن بــه تهــران، جمعی از 
دانشــجویان اصولگرا بــا تجمع در 
فــرودگاه مهرآباد اعــام کردند که 
اگر هدف »آبــه« میانجی گری میان 
 ایران و آمریکا باشــد، دســتاوردی 
نخواهد داشت. »آمریکایی ها نزدیک 
نشــوند«، » مرگ بر آمریکا« و » ما 
با آمریــکا مذاکــره نخواهیم کرد« 
شعارهایی بود که به زبان های فارسی، 
انگلیســی و ژاپنــی روی دســتان 

دانشجویان قرار داشت.
نخستین سفر پس از انقالب 

اسالمی
خبرگــزاری ژاپنــی کیــودو در 
آستانه سفر آبه به تهران نوشت: ایران 
و ژاپن در حالی وارد نودمین ســال 
روابط خود می شوند که پس از انقاب 
اسامی ایران )در سال ۱۳۵۷(، این 
اولین بار در ۴۱ ســال گذشته است 
که نخســت وزیر ژاپن به ایران سفر 

می کند. پس از ســفر روز دوشــنبه 
»هایکو ماس«، وزیر خارجه آلمان به 
ایران، اکنون حضــور آبه در تهران به 
 کانون توجه رسانه های جهان تبدیل 

شده است.
دیدار آبه از تهران که نخســتین 
دیدار یک مقــام عالیرتبــه ژاپن از 
ایران بعد از دیدار سال ۱۹۷۸ »تاکئو 
فوکودا«، نخست وزیر وقت ژاپن است 
به دنبال خــروج آمریــکا از برجام و 

بازگشت مجدد تحریم ها علیه ایران 
انجام می شود، ژاپن همواره از توافق 

هسته ای حمایت کرده است.
به گزارش ایرنا ســفر آبه به تهران 
فرصت خوبی بــرای ارتقای جایگاه 
دیپلماتیک ژاپن پیــش از برگزاری 
نشســت ســران گروه جــی ۲۰ که 
روز های ۸ و ۹ تیر امســال در اوزاکا 

برگزار می شود، است.
»تامین انرژی« اصلی ترین 

انگیزه آبه است
چالش های آبه نیز در سفر به ایران 
چند بعدی اســت از جملــه اینکه او 
بتواند راه را بــرای گفتگو بین ایران و 
آمریکا به عنوان متحد دیرین خود از 

طریق کاهش اختافات ایجاد کند.
مقامــات ژاپن می گوینــد »آبه 
نمی تواند یک واســطه باشــد، بلکه 
هدف او از سفر به ایران کاهش تنش ها 
و افزایش ثبات در خاورمیانه به عنوان 
تامین کننده انرژی این کشور است.«
ایــران تــا زمانــی کــه آمریکا 
معافیت های خریــد نفت ژاپن را لغو 
کرد یکــی از تامین کنندگان اصلی 

انرژی توکیو بوده است.
آبه پیش از سفر به تهران حمایت 
»دونالد ترامــپ« رییس جمهوری 
آمریــکا کــه اواخــر مــاه میادی 
گذشــته به ژاپن ســفر کرد را جلب 
کــرد، او همچنین پیش از ســفر با 
مقامات عربســتان ســعودی، رژیم 
صهیونیستی و امارات تلفنی گفتگو 

کرد.
یش از این شــینزو آبه و حســن 
روحانــی، رئیس جمهــوری ایران 
هفت بار با یکدیگر دیــدار کرده اند 
و محمدجــواد ظریــف، وزیــر امور 
خارجــه کشــورمان نیــز مــاه مه 

 )اواســط اردیبهشــت ۹۸( به ژاپن
 سفر کرد.

 آبه می داند مذاکرات 
را چگونه مدیریت کند 

ویلیام هاگرتی، ســفیر آمریکا در 
توکیو نیز قبل از ســفر آبه به ایران، 
در گفت وگویی اختصاصــی با ژاپن 
تایمز گفت: امیدوارم نخســت وزیر 
آبه گفت وگوهای سازنده ای با تهران 
داشته باشــد که منجر به پیشرفت و 

ترقی شود.
وی افزود: او رابطــه دیپلماتیک 

نابی با رهبران ایران دارد.
سفیر آمریکا در ژاپن با طفره رفتن 
از پاسخ دادن به ســوال »آیا شینزو 
آبه حامل پیامی برای تهران است«، 
گفت: مــن وارد جزئیــات مذاکرات 
)میــان آبــه و ترامپ( نمی شــوم و 
این مســئله را به خود نخســت وزیر 

می سپارم.
هاگرتی همچنین افزود: من در دو 
سالی که در اینجا بودم، توانایی های 
دیپلماتیک وی را مشــاهده کردم. 
وی می داند که چگونــه مذاکرات را 

مدیریت کند.

امروز انجام می شود؛

دیدار نخست وزیر ژاپن با رهبر انقالب 

خبـــر

اســتاد روابط بین الملل دانشــگاه ریتاکو 
با تاکید بر اهمیت سفر شــینزوآبه به تهران، 
بازگشــت آمریکا به برجام را عامل مهم برای 
راضی کردن ایران به مذاکره دانســت و گفت: 
موفقیت دیدار آبه و ســران ایران بستگی به 
هنر دیپلماسی آبه و میزان موفقیت او در بیان 
پیشــنهادهای طرف آمریکایی دارد و باید به 
نحوی اعتماد از دســت رفته ســران ایران به 
آمریکا را احیا کند. راجارام پاندا، استاد روابط 
بین الملل دانشگاه ریتاکو است. وی به صورت 

تخصصی سال ها در حوزه سیاست خارجه ژاپن 
و روابط خارجه این کشــور تدریس و تحقیق 
کرده  است. وی درباره ابعاد سفر نخست وزیر 
ژاپن به ایلنا گفــت: من فکــر می کنم دلیل 
میانجی گری ژاپن این باشد که آنها می دانند 
ایران مانند کره شمالی نیست و نمی خواهند 

شکست مذاکرات کره شمالی تکرار شود.
دیدار آبه با رهبر ایران؛ مهم ترین دیدار 

این سفر خواهد بود
پاندا افزود: ســفر آبه به ایران بســیار مهم 

اســت و می تواند گام مهمی در کاهش تنش 
میان ایران و آمریکا باشــد. دیدار آبه با رهبر 
ایران اولین دیدار در چهل ساله گذشته است 
و با توجه به تنش های امروز ایــران و آمریکا 
 می توان گفت مهم ترین دیــدار آبه در تهران

 خواهد بــود. وی گفت: ژاپــن معتقد به حل 
تنش میان ایران و آمریــکا از طریق مذاکره و 
دیپلماسی است و در تاش است تا از درگیری 
نظامی آمریکا با ایران جلوگیری کند. از طرفی 
با توجه به روابط دوســتانه توکیــو با تهران و 

واشنگتن می توان به سفر آبه به ایران امیدوار 
بود؛ چــرا که پیش از این بحــث میانجیگری 
عمان مطرح شد اما من ژاپن را گزینه بهتری 

می دانم.
 خروج کامل ایران از برجام 
برای آمریکا ترسناک است

اســتاد روابط بین الملل دانشــگاه ریتاکو 
اضافه کرد: برای مذاکره و جلب اعتماد ایران 
به پیشــنهادهای ترامپ، الزم اســت آمریکا 
به برجــام بازگردد. چرا کــه در صورت تداوم 
تهدیدهای لفظی هر دو طرف علیه یکدیگر و 
خروج کامل ایران از برجام، احتمال همکاری 
ایران و کره شــمالی علیه آمریکا باال می رود و 
این اتفاقی اســت که  آمریکا باید از آن بترسد. 
وی در ادامه در مورد میانجی گری ژاپن گفت: 

میانج یگری ژاپن برای هر دوطرف خوشایند 
اســت. ترامپ از این موضوع استقبال کرده و 
پیش بینی می شود ســفر به ایران با استقبال 

خوبی از آبه در تهران همراه شود.
 آبه به دستاوردهای سفر به تهران 

امیدوار است
پاندا در پایان اظهار داشــت: آبه به شدت 
امیدوار اســت که این دیدار دســتاوردهای 
خوبی داشــته باشــد و بتواند با مطرح کردن 
پیشنهادهای هر دو طرف، راهی برای مذاکره 
و دیپلماســی میان ایران و آمریکا پیدا کند و 
از درگیری نظامی میان آنهــا که یک جنگ 
فاجعه بار است خودداری کرده و از این طریق 
بتواند تنش را کاهش دهــد و واردات نفت از 

ایران را از سر بگیرد.

استاد دانشگاه ریتاکو در گفت وگو با ایلنا:

موفقیت آبه بستگی به هنر دیپلماسی او  دارد
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رهبر انقالب درگذشت آیت اهلل 
محقق کابلی را تسلیت گفتند

حضرت آیــت اهلل خامنــه ای، رهبر معظم 
انقاب اســامی در پیامی درگذشت آیت اهلل 
محقق کابلی را تســلیت گفتنــد. به گزارش 
پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
در متن پیام رهبر انقاب اسامی آمده است: 
درگذشت عالم مجاهد آیت اهلل آقای حاج شیخ 
قربانعلی محقق کابلی رحمةاهلل علیه را به عموم 
برادران افغانستانی به ویژه به خاندان محترم و 
مقلدان و ارادتمندان و شاگردان ایشان تسلیت 
می گویم و علّو درجــات آن مرحوم و رحمت و 

مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت می نمایم.
    

چند نفر از گزینه های رهبری 
آینده خبر دارند؟

آیــت اهلل محســن اراکی، عضــو مجلس 
خبرگان رهبــری در گفتگویی بــا »فارس« 
گفت: کمیســیونی در مجلس خبرگان وجود 
دارد به نام »کمیسیون تحقیق« که وظیفه اش 
شناسایی تمام کسانی که در معرض واجدیّت 
شــرایط رهبری باشــند و تهیه لیســتی از 
آن هاست تا هر وقت مورد نیاز باشد به مجلس 
خبرگان عرضه شود. وی در پاسخ به اینکه آیا 
تعداد اعضای این لیست مشخص است، اظهار 
کرد: مــا نمی دانیم چون مســئله صددرصد 
محرمانه اســت و تصمیــم گرفته شــده در 
کمیسیون ویژه ای که وجود دارد،  فقط ۳ نفر 
این اسامی را نزد خودشان نگه دارند و از دایره 

این کمیسیون ۳ نفره خارج نشود.
    

روحانی:
مردم نسبت به شش ماه گذشته 

آرامش بیشتری دارند
حسن روحانی، رئیس جمهوری در جلسه 
هیأت دولــت با بیــان اینکه ظرفیت فشــار 
تحریم هــای آمریکا به پایان رســیده، گفت: 
شرایط امروز کشور نسبت به گذشته بهتر شده 
و امروز مردم نسبت به ۶ ماه و یکسال گذشته 
آرامش بیشتری دارند و نسبت به آینده کشور 
خود امیدوارتر هستند. وی تصریح کرد: امروز 
هیچ کس نمی تواند نسبت به راه دولت و نظام 
جمهوری اســامی ایران ایراد بگیرد. آهنگ 
شرایط اقتصادی کشور به سمت مطلوب پیش 
می رود؛ بازار بورس و ارز نسبت به ماه های اخیر 
به مراتب شــرایط بهتری پیدا کرده و به فضل 
الهی در بازار مســکن نیز تا پایان سال شرایط 

بهتری خواهیم داشت.
    

در راستای شرکت در انتخابات صورت گرفت 
 استعفای یک استاندار 

و 10 فرماندار 
جمال عرف، رئیس ســتاد انتخابات کشور 
با بیان اینکه از مجموعه وزارت کشــور ۳۰ نفر 
برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس استعفا 
کردند، گفت: استاندار کهگیلویه و بویراحمد ، ۱۰ 
فرماندار و شماری از مدیران ستادی استانداری ها 
در سطح کشور از جمله این افراد هستند. وی با 
بیان اینکه استعفعای مسئوالن برای داوطلبی 
انتخابات مجلس نمی تواند صوری باشد، گفت: 
هر مدیر مستعفی حتماً باید از پست و مسئولیت 
خود کنار برود و فرد جایگزین وی باید در زمان 

مشخص شده منصوب شود.
    

وزیر خارجه قطر:
می خواهیم به گروه میانجی ها 

بپیوندیم
به گزارش ایســنا، روزنامــه گاردین چاپ 
انگلیس به نقل از محمــد بن عبدالرحمان آل 
ثانی، معاون نخســت وزیر و وزیر خارجه قطر 
اظهار کرد: دوحه می خواهد به گروه میانجی ها 
در بحران میان ایران و آمریکا بپیوندند و بر این 
باور اســت که تهران پیش از لغو تحریم های 
اقتصــادی هرگز با واشــنگتن وارد گفت وگو 

نخواهد شد. 
    

عراقچی به سوئیس می رود
به گزارش مهر سیدعباس عراقچی، معاون 
سیاســی وزیر امور خارجه به منظور برگزاری 
چهارمیــن دور گفتگوهای سیاســی میان 
جمهوری اســامی ایــران و کنفدراســیون 
ســوئیس به برن ســفر می کند. در این دور از 
گفتگوهــا همکاری هــای دوجانبه، تحوالت 
بین المللی و منطقه ای، آخرین تحوالت برجام 
و موضوعات قضایی و حقوق بشری مورد بحث 

و بررسی قرار خواهد گرفت.

ویلیام هاگرتی، سفیر 
آمریکا در توکیو نیز قبل 

از سفر آبه به ایران، در 
گفت وگویی اختصاصی 

با ژاپن تایمز گفت: من در 
دو سالی که در اینجا بودم، 

توانایی های دیپلماتیک 
وی را مشاهده کردم. وی 

می داند که چگونه مذاکرات 
را مدیریت کند

نخست وزیر ژاپن پیش 
از عزیمت به تهران در 
فرودگاه توکیو با بیان 

اینکه می خواهد از طریق 
»تبادل صریح دیدگاه ها« 

به کاهش تنش ها در منطقه 
کمک کند، تاکید کرد: ژاپن 
می خواهد تا آنجا که ممکن 

است نقش خود را ایفا کند

زرآبادی:

ریزش فراکسیون امید زیاد شده است


