از سوي ستاد برگزاري نماز عید فطر اعالم شد

روحانی در دیدار با ورزشکاران و قهرمانان ملی:

اقامه نماز عید فطر تهران
به امامت حضرت آیتاﷲ خامنهای

اگر با احترام سر میز بنشینند
اهل منطق و مذاکرهایم

ایسنا :ســتاد برگزاری نماز عیــد فطر تهران اعالم کرد:
مراســم باشکوه اقامه نماز عید ســعید فطر تهران به
امامــت رهبر معظم انقالب و در مصالی امام خمینی
)ره( برگزار میشود .بنابر اعالم این ستاد ،درهای مصال
از ساعت  ٤:۳۰صبح باز میشود و مصال از...

ایلنــا :رئیسجمهوری شــامگاه شــنبه در دیــدار با
ورزشکاران و قهرمانان ملی با تأکید بر اینکه ورزشکاران
عــالوه بر افتخارآفرینی برای کشــور ،آفریننده نشــاط،
ســرزندگی و غرور برای ملت هســتند ،گفت» :ورزش
یعنی از ماکو تا چابهار و از سرخس تا خرمشهر...

صفحه ۲

صفحه ۲

ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 16 3443ﺻﻔﺤﻪ  4000ﺗﻮﻣﺎن

دوﺷﻨﺒﻪ  13ﺧﺮداد  28 1398رﻣﻀﺎن  3 1440ژوﺋﻦ 2019

»ﺷﺮق« ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

چرا »منشور برادري«

در باب اهمیت سفر »آبه«

پمپئو :آماده مذاکره بدون پیششرط با ایران هستیم

امامخمینی)ره(اجرائي نشد؟

ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺠﻠﺴﯽ

عقبنشیني
تاکتیکي یا استراتژیك

محمدعلی ابطحی :امام گفت اختالف نظر
نگرانکننده نیست
صفحه ۶

ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ

گمنامتر و قدرتمندتر
از بنسلمان

واکنش ایران به پیشنهاد پمپئو

صفحه ۷

صفحه ۶

ﭼﺮا ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﯾﯽ ﺧﻮدش را
ﺑﻪ داﯾﯽ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ؟

ابراهیم رحیمپور ،معاون سابق آسیا -اقیانوسیه وزارت خارجه

سفر نخستوزیر ژاپن
فرصتي براي ایران

صفحه ۱۴

طرحي براي
بهرسمیتشناختن فساد
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ راﻏﻔﺮ

صفحه ۴

یك بازجویي غیرسیاسي
ﺻﺎدق زﯾﺒﺎﮐﻼم

صفحه ۸

ﻋﮑﺲAFP :

دیدار به قیامت
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮﯾﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﻣﻄﺮح و ﺣﻘﻮقدان درﮔﺬﺷﺖ
صفحه آخر

صفحه ۱۵

ﺣﺮف اول

زﻧﮕﻨﻪ و ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﻰ؛ ﻧﻤﺎد  2ﻧﮕﺮش
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژى
هفته گذشــته در گرماگرم تحرکات سیاســی ایران و
آمریکا ،برجستهشدن همزمان و در کنار هم نام بیژن
زنگنه )وزیر نفت( و بابک زنجانی )بدهکار نفتی( در
فضای رســانهای و مجازی ،تعجببرانگیز و درخور
تأمل بود؛ تعجب از اینکه نام یک مقام رسمی کشور
در کنار یک مجرم اقتصادی برده میشود و قابل تأمل

از این نظر که مقایسه این دو ،چه اهداف پنهانی برای
طراحان آن دارد .واقعیت این اســت که جریانهایی
در کشــور از زمان بازگشــت دوباره تحریمهای نفتی
آمریکا ،بــا اهداف مختلفی قصد حضــور فعال در
حوزه فــروش نفت ایــران را دارند اما ســاختار این
صنعــت و مدیریــت زنگنه ،امــکان و فرصت آن را
نمیدهد .تا چندی پیش عمده فشارها برای بازشدن
راههای حضور ،غیرآشکار و نهان بود .بینتیجهبودن
این راههای نهان باعث شــد جریانهــای مذکور به
سوی فشــارهای آشــکار و علنی که عمدتا سیاسی
و رســانهای اســت ،روی آورند .این جریانها بعضا

بــرای لوثکردن ماجرا و تقلیل آن به مســائل حتی
کوچک و شــخصی ،در آخرین گام بعد اســتیضاح و
نامهنگاریهــا ،تالش کردند بابک زنجانی را با وجود
محکومیت قطعــی در دادگاه ،در مقابل زنگنه قرار
دهند تــا هم زنگنه را تخریب کننــد و هم به تطهیر
بابک زنجانی بپردازند و از آن یک قهرمان بسازند .اما
این تنها روی ماجراست؛ پشت ماجرا تقابل دو جریان
مدیریتی و سیاســی اســت که زنگنه و بابک زنجانی
میتواننــد نمادهــای آن در نظام مدیریتی کشــور و
بهویژه در شــرایط مدیریت بحران کنونی باشند .این
نمادها را میتوان به شرح زیر بیان کرد:

ادامه در صفحه ۲

ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ
ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﻰداﻧﯿﻢ از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺰﯾﺰاﻧﻰ
ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻏﻢ ازدﺳﺖدادن ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن

ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﻮره آﺳﯿﻪ )ﺷﮑﻮه اﻟﺰﻣﺎن( اﻣﯿﺮﻣﻈﺎﻫﺮى
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ،ﺗﺪﻓﯿﻦ ،ﺗﺮﺣﯿﻢ
و ﯾﺎدﺑﻮد آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮرى ﯾﺎ ﺑﺎ درج آﮔﻬﻰ
و ارﺳﺎل ﺗﺎج ﮔﻞ اﺑﺮاز ﻫﻤﺪردى ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارى
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ در ﺷﺎدىﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮى اﻟﻄﺎف و ﻣﺤﺒﺖﻫﺎى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ وﺻﯿﺖ آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻔﺘﻢ
ﺻﺮف اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﺮﻣﻈﺎﻫﺮى و ﺧﺎﻧﻮاده

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺼﺎرى و اﻣﯿﻨﻰ
ﻣﺼﯿﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ

ﺷﺎدروان ﻓﺮﻫﺎد اﻧﺼﺎرى
را ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاى آن ﻣﺮﺣﻮم
ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.
ﭘﺮواﻧﻪ ،ﮔﻠﻨﻮش ،ﮔﻠﺒﻬﺎر ،ﮐﯿﺎﻧﻮش
و ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﺮﻣﻈﺎﻫﺮى

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي اوﺳﺖ
ﺗﻮ در ﻣﻦ آﺗﺸﻰ ﻫﺴﺘﻰ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد
ﺑﻪ ﮔﻠﺰاران ﮔﻠﻰ ﻫﺴﺘﻰ  ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﭘﺎﮐﻰ ﮐﻪ از ﻣﻬﺮت ﺑﻪ ﺗﻦ دارم
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎن در ﺑﺪن دارم  ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد

ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﻫﻤﺴﺮى
ﻓﺪاﮐﺎر ﭘﺪر و ﺑﺮادرى ﻣﻬﺮﺑﺎن و دوﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن

ﺷﺎدروان ﻓﺮﻫﺎد اﻧﺼﺎرى

را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻗﻮام  ،دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻣﻰرﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﺷﺎدى  ،ﻫﻠﯿﺎ و ﺷﺎﻫﯿﻦ اﻧﺼﺎرى ،ﻓﺮﯾﺪه و ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦزاده
ﻓﺮح و رﯾﭽﺎرد ﭘﺮى ،ﻓﺘﺎﻧﻪ و ﻓﺮﯾﺪون ﻋﺒﺪﺳﺎﮐﻦ
ﻣﯿﺘﺮا و راﻓﺎﺋﻞ اوﻓﺎرﯾﯿﻞ ،ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و آرﻣﺎن ﻋﺎﺻﻒوزﯾﺮى
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى اﻧﺼﺎرى ،اﻣﯿﻨﻰ ،اﻣﯿﺮﻣﻈﺎﻫﺮى ،ﯾﺎرﯾﻘﻠﻰ ،ارﮐﻰ
و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى واﺑﺴﺘﻪ

ﻫﻮاﻟﺒﺎﻗﻰ
ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪرى دﻟﺴﻮز
و ﻫﻤﺴﺮى ﻓﺪاﮐﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر

ﺷﺎدوران ﻣﻬﺮداد ﺷﯿﺦرﺿﺎزادهﻃﻬﺮاﻧﻰ
ﺑﺮادر ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﻰ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮزاﻧﻪ ﻃﻬﺮاﻧﻰ

را ﺑﻪ اﻃﻼع دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ آن ﻣﺮﺣﻮم روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ
 98/3/13ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻄﻬﯿﺮ
ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد.ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺐ ﺳﻮم و ﻫﻔﺘﻢ آن
ﻣﺮﺣﻮم روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  98/3/14از ﺳﺎﻋﺖ 16ﺗﺎ  17:30در
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮى)ع( واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان ﻫﺮوى ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﭘﻨﺠﻢ ،ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻓﺸﺎرى)ﺳﺎﻗﺪوش( ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻰﮔﺮدد.
از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﻬﺮاﻧﻰ ،ﻣﻮاﻓﻖ ،ﻣﻮﺳﻮى ،ﺣﺴﻨﻰ
ﺗﻮﮐﻞﻧﮋاد و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﺑﺴﺘﮕﺎن

این روزها رفتوآمد غیرمستقیم
در مســیر تهــران و واشــنگتن
قويتــر و ســازمانیافتهتر از
گذشــته در جریــان اســت.
وساطتها از ســوي کشورهاي
مختلف از قطر ،عمان و عراق تا شرقيترین نقطه
جهان ،ژاپن بــراي تنشزدایي میان ایران و آمریکا
شــتاب گرفته است .بعد از ســفر عبدالمهدي به
ایران و متعاقبا ســفرش به نیویورک که در تالش
بــراي مدیریت بحــران میــان ایــران و آمریکا و
خارجکردن مســیر تنش دو کشور بود ،صحبت از
سفر قریبالوقوع شینزو آبه ،نخستوزیر ژاپن ،به
تهران است.
در پي ســفر سهروزه ترامپ و یارانش به توکیو
و رایزنــي با مقامات این کشــور بــراي حل تنش
میان ایران و آمریکا ،به نظر ميرســد نخستوزیر
ژاپن با دســت پر و شاید حامل پیامهاي مهمي به
تهران ميآید .در اهمیت این ســفر همین بس که
در گذر تاریخ و دســتکم در نیــم قرن اخیر ،ژاپن
کنشــگري بینالمللي خاصي نداشــته و کمتر در
کشــاکشهاي دیپلماتیک حضور داشــته است.
امروز رهبران این کشــور بر ایــن باورند که منافع
ملي ژاپــن و امنیت نظام جهانــي ایجاب ميکند
نقشي جديتر و فعالتر در صحنه بینالمللي ایفا
کنند؛ بهویژه اینکه توکیو حســن روابط باالیي هم
بــا ایران و هم با آمریکا دارد .حساســیت ژاپنيها
وقتي به مدیریت منازعه ایران و آمریکا بیشتر شد
که از نزدیک نشانههاي افزایش تنش و به تبع آن
احتمــال رویارویي نظامي میان ایــران و آمریکا را
مالحظه کردند.
ادامه در صفحه ۴

