سال بیستوپنجم شماره 7080
چهارشنبه  22خرداد 1398

پیامتسلیترهبرمعظمانقالب
به دبیر کل حزب اهلل لبنان

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی درگذشــت همشــیره
حجتاالســام والمســلمین سیدحســن نصراهلل دبیرکل
خبر حــزباهلل لبنان را تســلیت گفتند .متن پیــام رهبر انقالب
بسمه تعالی
اسالمی به این شرح است:
جنــاب مســتطاب حجتاالســام والمســلمین آقــای حــاج سیدحســن
نصراهلل دام اعزازه
درگذشــت همشــیره مکّرمــه را بــه جنابعالــی و دیگر بازماندگان ایشــان
تسلیت میگویم و رحمت و غفران الهی را برای وی مسألت مینمایم.
والسالم علیکم و رحمتاهلل
سیّدعلی خامنهای
 ۲۱خرداد ۱۳۹۸

میدان انقالب یا پایداری علیه دولت!

استقبال از پایان تعامل!

انتظار برای همراهی برخی رســانههای داخلی با سیاست
ذره بین خارجی رســمی کشــور و دستگاه مســئول آن ،گویی انتظار
بیهودهای اســت .آخرین نمونه این ناهمراهی ،در جریان
ســفر وزیر خارجه آلمان به تهران رقم خورد .هایکو ماس در نشســت خبری
مشترک با همتای ایرانی ،ادبیات دور از انتظاری را بر زبان آورد که نشان داد
استراتژی ایران در کاهش گام به گام تعهدات برجامی خود ،تا چه اندازه بر
واقعیت مبتنی است .البته این اظهارات ،با پاسخ صریح ،مستدل ،بیتعارف
و درعین حال قاطع محمد جواد ظریف رو به رو شد .اما اینکه یک روزنامه،
نماینده رســمی سیاســت خارجی دولــت آلمان را با مقامهــای آلمان نازی
قیاس کند ،نسبتی با اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ندارد،
چه بســا برخالف پاســخهای از سر قدرت وزیر خارجه کشورمان ،میتواند به
معنای خالی بودن دســتان مدعی از استدالل تلقی شود .وگرنه چه حاجتی
اســت که به نماینده یک دولــت ،با هر کارنامهای ،ایــن چنین توهین کنیم؟
از ســوی دیگر ،وزیر خارجه آلمان ،میهمان جمهوری اســامی و رایزنی با او
بخشــی از اســتراتژی جمهوری اســامی در زمینه اســتقبال از تالشها برای
کاهش تنشها اســت .اما تشــبیه نــام وزیر خارجــه آلمــان یعنی«ماس» با
«ماســت» و انتخــاب این تیتر که «از ماس که برماســت» بیــش از هرچیز نه
مقام میهمان ،که سیاســت و رویکرد دولت میزبان را زیر ســؤال میبرد .زیرا
نه امروز و نه هیچ زمان دیگری ،کسی انتظار ندارد از زبان وزیر خارجه آلمان
یا وزیر خارجه هر کشــور دیگری ،سیاســتها و منویات دولتمردان کشورمان
بر زبان جاری شود .ضمن اینکه سیاست خارجی دولت ،مستقل از سیاست
خارجی نظام نیســت .مسأله این اســت که جمهوری اسالمی در همه ادوار،
از رویکردهــای عادالنــه ،معتدل و متوازن اســتقبال کرده اســت و اگر مقامی
حامل این رویکرد نباشــد ،قطعاً پاســخ خــود را دریافت میکند ،همچنانکه
هایکــو ماس پاســخ خود را از ظریف شــنید .در شــرایط فعلــی ،همچنان که
اســتراتژی ترســیم شــده از ســوی شــورای عالی امنیت ملی در زمینه برجام
نشــان میدهد ،سیاســت ایران دفعی و ناظر بر بســتن همه روزنهها نیست.
همچنــان کــه مــردم نیز انتظــار دارند همــه روزنههــا ،همه امکانهــا و همه
راههــا در سیاســت خارجی آزموده شــود .امــا اینکه برخی رســانهها همچون
رسانه منتســب به یک نهاد دانشگاهی ،از بینتیجه بودن این سفر ذوق زده
میشــود و آن را گامی دیگر برای پایان برجام تلقی میکند ،درســت مشــابه
همان رفتاری است که برخی از ابتدا نسبت به برجام در پیش گرفتند تا آن را
زمینگیر کنند .امروز هم بعید به نظر میرســد تالشهای این قبیل رسانهها
بتواند دستکم امید مردم به بهبود وضعیت موجود را نشانه بگیرد ،هرچند
برخی پس از خروج هایکو ماس از تهران ،خود را به ضیافت پایان تعامل در
سیاست خارجی میهمان کردند.
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 36ســال پس از سفر وزیرخارجه ژاپن به تهران ،پسرش در کسوت نخست وزیر به ایران میآید

دیپلماسی پدر و پسر
گــروه سیاســی « /صلــح و ثبــات
خاورمیانــه ،بــرای ژاپــن ،امریــکا و
جامعــه جهانی بســیار مهم اســت»،
شــاید ایــن بخــش از ســخنان شــینزو
آبه ،نخســت وزیــر ژاپن که پیشــتر در
تبیین نگاه دولتش به عرصه سیاست
خارجــی بــر زبــان آورده ،وجه مهمی
از اهــداف ســفر امــروز او به تهــران را
پدیــدار کند .ســفری که بــه گفته علی
ربیعــی ســخنگوی دولــت ،طــی آن
نخســت وزیــر ژاپــن بــا رهبــر معظم
انقــاب و رئیس جمهوری کشــورمان
دیدار و گفتوگو میکند.
آبــه بلندپایه تریــن مقــام اجرایــی
توکیو اســت که بعد از پیروزی انقالب
اســامی ایران به تهران سفر میکند.
ســفر دونالد ترامــپ رئیس جمهوری
امریــکا به ژاپــن چند روز قبل از ســفر
آبــه بــه تهــران و تایید ســفر نخســت
وزیــر ژاپن بــه ایران بعــد از آن دیدار،
گمانهزنیهــا پیرامــون ایــن ســفر را
تحــت الشــعاع تــاش توکیــو بــرای
کاهش تنشها بین تهران -واشنگتن
قرار داده است.
بخصــوص کــه ژاپــن همزمــان کــه
متحد نزدیک به امریکاســت از روابط
حسنه ای هم با ایران برخوردار است.
بیراه نبود که ترامپ در نشست خبری
مشــترک با آبه و با اشاره به سفر او به
ایــران گفت «:مــن میدانم نخســت
وزیــر ژاپن رابطه خوبی با ایران دارد و
بایــد دید چه اتفاقــی رخ میدهد ».او
در همین برنامه بدون اینکه اشاره ای
بــه شــرط و شــروط گذشــته دولتــش
برای گفتوگو با ایران کند ،از آمادگی
مذاکره با تهران ســخن گفت .سخنی
کــه با اعالم وزیر خارجــهاش مبنی بر
آمادگــی گفتوگــو بدون پیش شــرط
تقویت شد.
ëëناکامــی آبــه پــدر در ماموریت خود
به ایران
همــه اینها زمینهســاز ایــن تحلیل در
رســانهها و محافــل سیاســی شــد کــه
آبــه برای کاهــش تنش میــان ایران و
امریــکا عزم خود را جزم کرده اســت.
اتفاقــی کــه البتــه در کارنامه دســتگاه
دیپلماســی ژاپــن ســابقه دارد .ســال
« 1362شــینتارو آبــه» وزیــر خارجــه
وقــت ایــن کشــور و پــدر شــینزو آبه با
ســفر بــه ایــران بــرای پایــان دادن به
جنــگ ایــران و عــراق تــاش کــرد که
البته چندان نتیجه بخش نبود.
آبــه پــدر بــرای خاتمــه جنــگ بــا
مســافرت بــه منطقــه در ســال 1366
طــرح معــروف خویــش را دایــر بــر
جداســازی آتــش جنــگ از خلیــج
فارس اعالم کرد که با استقبال ایران و
عــدم تمایل عــراق رو به رو شــد .این
کشــور همچنیــن  10میلیــون دالر از
بودجه مالی ســاالنه خود را در اختیار
ناظــران نظامی ســازمان ملــل متحد
که در ســال  1988تشــکیل شــده بود،
قــرار داد تا بر آتــش بس میان ایران و
عراق نظارت کنند.
بنابــر این در کنار این تجربه ناکام،
شــاید اگــر ماجــرای فــرش قرمــزی
کــه آبه پیــش از ســفر به تهــران برای
دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری
امریــکا پهــن کرد و کوشــید ســفر ســه
روزه او را به توکیو برایش ماندگار کند،
مطــرح نبــود ،ابعــاد تحلیــل ناظران
بینالمللــی دربــاره اهــداف پیــدا و
پنهان از نخستین سفر مقام بلندپایه
ژاپنــی بــه تهران ایــن چنین گســترده
نمیشد.
آنچــه امــروز نخســت وزیــر ژاپــن
بــه تهــران را بــه رویــدادی متفــاوت
در تقویــم سیاســت خارجــی تبدیــل

میکند ،تحوالت ویژه پیرامون برجام
و تنــش میــان ایران و امریکاســت .دو
گــزارهای کــه بیــش از هــر زمــان دیگر
مناســبات تجاری تهــران و توکیو را در
معــرض خطــر قــرار داده و از ســوی
دیگــر نزدیکتریــن متحــد آســیایی
دولــت امریــکا را از بحرانیتــر شــدن
جدال دیپلماتیک تهران و واشــنگتن
نگران کرده است.
ëëگوشــه چشــم توکیو به نقش آفرینی
منطقه ای
جــدی تــر شــدن نشــانههای ایــن
تنــش ،باعــث شــده ژاپن کــه در دوره
پــس از جنگ ســرد بــه ویژه در آســیا
حضور کم رنگی در طرحهای سیاسی
و نظامی داشته و عمده تمرکز خود را
بر ابعاد اقتصادی روابطش قرار داده
اســت ،این بــار ترجیح دهــد از نیرو و
جایگاه خود برای تقویت مناسبات با
تهران و کاســتن از تنشهــای فزاینده
آن بویــژه بــا امریــکا بهره ببــرد .وجه
دیگر این ضرورت شــاید آن باشــد که
حفــظ ،توســعه و نشــان دادن عمــق
نفــوذ توکیــو در عرصــه مناســبات
آســیایی و بینالمللی ارزشی همپای
منافــع اقتصــادی بــرای توکیو داشــته
باشد.
از ایــن رو بــه نظــر میرســد آبه در
نخســتین ســفر خود بــه تهــران فارغ
از آنکــه بــا توصیه چــه کســانی انجام
میشــود ،در کنــار تقویــت مــراودات
اقتصــادی بــا تهران ،گوشــه چشــمی
هــم بــه نقشآفرینــی سیاســی و
دیپلماتیک در منطقــه به عنوان یک
کشــور بزرگ آسیایی داشــته باشد که
کاهش تنشها در خاورمیانه را دنبال
میکند.
آنچه روشن است رابطه این کشور
کــه دومیــن قــدرت اقتصــادی جهان
پس از امریکا به شمار میآید با ایران
اغلب از فروش کاالهای ســاخته شده
و خرید نفت و مواد اولیه فراتر نرفته و
متناسب با ظرفیتهای موجود ایران
نبوده است .ژاپن در جریان مناسبات
خارجی خود به دنبــال امنیتی فراگیر
اســت و در عمــل پایههــای روابــط
سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــیاش
را بــر تحقــق منافع اقتصــادیاش بنا
کــرده اســت بنابرایــن اهمیــت رابطه
این کشــور بــا ایــران را بایــد در میزان
نفعی دانســت که از قبال رابطه با آن
به دســت مــیآورد .بنابرایــن مبالغه
نیســت اگر گفته شود عامل اقتصادی
و معامــات نفتــی ،محــور مهمــی
در همــه فراز و نشــیبهای سیاســت
خارجــی این کشــور بوده اســت .نفتی
کــه حیات اقتصاد ژاپن به آن وابســته
اســت و هرگونه فرازو نشــیبی در روند
آرام و بهــای آن لرزه بر اندام اقتصاد
این کشور میاندازد.
امــا رؤیــای ترامــپ بــرای توقــف
کامل صــادرات طالی ســیاه از ایران،
ایده بنبســت اجرای برجام و آرزوی
زمستان سخت برای تهران آن چیزی
نبــود کــه ژاپــن از متحــد دیرینــه خود
انتظار داشته باشد.
ایــن چنین بــود که وقتــی تصمیم
امریــکا بــه بازگردانــدن نظــام
تحریمهــای هســتهای و پیگیــری
سیاســت فشــار همــه جانبه ،ایــران را
در کانــون تنــش با این کشــور نشــاند،
دسترســی سیســتم مالــی و اقتصادی
ژاپــن به یــک بازار بــزرگ و پــر رونق،
در معــرض خطــر قــرار گرفــت تــا به
ایــن ترتیــب واشــنگتن محــل بــروز
دیپلماســی هدفمنــد و مقتصدانــه
توکیو با هدف قرار گرفتن در فهرست
معافیتهای نفتــی امریکا قرار گیرد.

آرشیو ایرنا

انتقاد بــه عملکرد ســوگیرانه و جناحی صدا و ســیما بویژه
در برنامــه های خبــری و تحلیلی حرف تازه ای نیســت .اگر
عقال و نخبگان سالها از سر دلسوزی نسبت به تأثیر مخرب
درنـــگ این رویه بر اعتماد عمومــی و انداختن مخاطب به دامان
شــبکه های خارجی و ماهواره ای ابراز نگرانی می کردند حاال آب از ســر حس
نگرانی شان گذشته است .زیرا دیگر مســئله حاکم بودن یک جناح و فقدان
حضور جناح دیگر در قاب این رســانه نیست .مســئله النه گزینی نمایندگان
تندروتریــن گرایــش هــای سیاســی در زهدان پــر مخاطب ترین شــبکه های
ســیمای ملــی اســت کــه کارزار خــود را همزمــان در دو جبهه پیش مــی برد؛
تخریب امید و تبلیغ ناکارآمدی.
حاال چهــره هــای نزدیک به جریــان های تندرویــی همچــون «پایداری»
همــه جایگاه هــای ممکن را از مدیــر و مجری تــا میهمان و تحلیلگــر به خود
اختصاص داده اند و اگر پیشــتر در گوشه و کنار یک شبکه تقریبا کم مخاطب
بــه نام افق به چــوب زدن پنبه دولت اعتدال گرا مشــغول بودند حاال با کوچ
به شــبکه های پر مخاطبی همچون شــبکه ســه و پنج تمنیات خود را پیگیری
می کنند .مصداق این رویه که با مدیریت یافتن علی فروغی در شــبکه ســوم
ســیما آغاز شــد و بعد با کوچ بدفرجام جــواد رمضاننژاد ازمدیریت شــبکه
افق ،بــه مدیریت شــبکه پنج ادامــه یافت ایــن روزها در «میــدان انقالب»
با اجرای وحید یامین پور در شــبکه ســه بــروز پیدا کرده اســت .یامین پور که
در مخالفــت سرســختانه با هرگونه تصمیــم برآمده از گفتمــان های اصالح
و اعتــدال ید طوالیــی دارد و پیــش از این برنامــه« جهان آرا» در شــبکه افق
محمل نقدهای تند و تیز و یک ســویه اش علیه سیاســت های دولت و بویژه
مذاکرات برجام بود ،حاال در میدان انقالب با میزبانی از چهره هایی همچون
ابوالقاسم طالبی کارگردان فیلم قالدههای طال  ،محمدحسین صفارهرندی،
احمد رهدار ،علیرضا پناهیان ،سید احمد عبودتیان و محمدجواد الریجانی
نشــان داده است که میدان انقالب برای او دایره ای محدود است که بسیاری
از نخبگان کشــور به جرم تعلق به جریان های سیاســی مــورد انتقاد او به آن
راهــی ندارند .اگــر چه از میــان مهمانان ایــن برنامه تعداد قابــل توجهی به
جبهــه پایــداری نزدیک انــد اما مســئله تنها این عــدم تنوع نیســت .میدان
انقــاب یامین پور وقتی نگران کننده می شــود که او ســعی مــی کند منویات
خــود را به عنــوان حقیقت متقن به خــورد مخاطب بدهد .نظیــر آنجا که با
وجود انکار فرمانده ســپاه بر ادعای ارســال ســاح به یمن و فلســطین اصرار
کــرد و ابایــی از آن نداشــت کــه مدعایــش خــوراک بیشــتری برای دســتگاه
تبلیغاتــی غرب و بطور ویــژه تیم «ب» علیــه ایران فراهم کنــد .یامین پور در
برنامه ای دیگر با حضور طالبی خواســتار محدودســازی روشــنفکران شــد و
میزبانی برنامه اش از جواد الریجانی به آنجا رســید کــه برجام «کج راهه» و
سیاســت خارجی دولت « عقل مفتضح» و فریب خــوردن از اروپا و دولت
اوبامــا توصیف شــود ،در فراموشــی ایــن حقیقت کــه برجــام تصمیم نظام
بود .گذاشــتن بار ضرر های ناشــی از عهدشــکنی برخی طرف هــای برجام بر
دوش دولت در راســتای متهم کردن آن به ناکارآمدی در حالی اســت که در
جبهــه ای دیگر همین جریان النه گزیده بــا اقدامات لجوجانه ای همچون به
تعطیلی کشاندن برنامه های پر مخاطب همچون «نود» و «حاال خورشید»
در شبکه سه و نیز با قصور منتهی به جنجال هتاکی یک مداح علیه اعتقادات
هموطنان اهل سنت در شبکه پنج تخریب امید را پیگیری کرد .بر این اساس
تقویت حضور تندروها در رســانه ای که باید عصای دســت نظام و دولت در
آرام کــردن فضای جامعه  ،ایجاد وحدت و امید باشــد اتفاق نگران کننده ای
است که برای اصالح آن تنها باید به تدبیر بزرگان امیدوار بود.
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خانواده سیاسی آقای «آبه»

سیاستمدار کهنهکار و  65ساله ژاپن
متولــد شــده در یــک خانــواده کامالً
بـــــرش
سیاســی اســت« .شــینزو آبه» ســال
 2006کــه با کســب اکثریت آرا در دو مجلــس نمایندگان
و مشــاوران بــه ریاســت کابینه رســید ،عنــوان جوانترین
نخســت وزیــر ژاپــن بعــد از جنــگ جهانــی دوم در 56
ســالگی را از آن خــود کــرد .اگــر چه بخــت با او یــار نبود و
در ســال  2007در پــی رســوایی مالی چند نفــر از اعضای
کابینــه و ناکامــی حــزب لیبــرال دموکــرات در انتخابــات
مجلس اســتعفا داد .فرزند «شــینتارو آبــه» وزیر خارجه
اسبق ژاپن اما از سیاست کنار نکشید و اتفاقاً تالش کرد تا
چهره متفاوتی از خــود بروز دهد .ماجرای دختر خانواده
«یوکوتــا» کــه بازتاب بســیار وســیعی در ژاپن داشــت ،به
ســکوی پرتــاپ آبــه تبدیل شــد .زوج ســالخورده خانواده
یوکوتا مدعی شدند که دختر  13سالهشان توسط مأموران
کره شــمالی ربوده شده اســت .به گزارش بی بی سی ،اگر
چه نهادهای سیاســی و دیپلماتیک وقــت ژاپن این ادعا
را داستانســرایی یــک زوج ســالخورده متحمــل انــدوه و
مصیبت دانســتند ،اما یک سیاستمدار بلندپرواز داستان
خانواده یوکوتا را جدی گرفت و آن را به یک سوژه سیاسی
مهم بدل کرد.
آبه با اعمال فشــار به «جونیچیرو کویزومی» نخســت
وزیــر وقت کشــور ،او را مجبور کرد بــه پیونگ یانگ برود.
دیدار کویزومی و کیم جونگ ایل رهبر کره شــمالی زمینه
ســاز بازگرداندن  5شهروند ربوده شده ژاپنی شد .اگر چه
از دختر  13ســاله خانواده یوکوتا خبری نشد اما موقعیت
سیاسی شینزو آبه به خاطر دفاع او از موضوع افراد ربوده
شده بشــدت تقویت شد و او برای دور دوم در سال 2012
بــه مقام نخســت وزیــری ژاپن رســید؛ مقامی کــه در کنار
رهبــری حزب لیبــرال دموکــرات تاکنــون اســتمرار یافته
اســت .به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما« ،یوکو کیشی»
مادر شــینزو آبه ،دختر «نوبوســوکه کیشــی» نخست وزیر
ژاپن از ســال  1957تا  1960بود .نوبوسوکه از اعضای گروه
توجو ،یــک گروه ضــد کمونیســت در دوره جنگ جهانی
دوم بــود و بــه همین دلیل مدتــی زندانی شــد .او بعد از
آزادی از زندان ،حزب دموکراتیک را تأسیس کرد .در سال
 ،1955حزب لیبرال به رهبری «شــیگرو یوشیدا» با حزب
دموکراتیک به رهبری کیشــی ادغام شد وآنها یک حزب
ضــد چپ با عنــوان ( IDPلیبــرال دموکرات) را تأســیس
کردنــد« .هیرونوبــو آبــه» بــرادر بزرگتــر شــینزو ،عضــو
هیــأت رئیســه و مدیرعامل شــرکت بزرگ میتسوبیشــی
بــود« .نوبوکیشــی» بــرادر کوچکتــر آبه نیز معــاون وزیر
خارجه ژاپن اســت .آبه در ســال  1977از دانشگاه سیکی
توکیو در رشــته علوم سیاســی فارغالتحصیل شــد و بعد
از آن در دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبی در ایــاالت متحده،
دکتــرای سیاســتگذاری عمومــی گرفت .شــینزو در ســال
 1987با «اکی ماتسوزاکی» از یک خانواده ثروتمند ژاپنی
ازدواج کــرد .پــدر همســرش رئیــس بزرگترین شــرکت
شکالتسازی ژاپن به نام موریناگا بود.
چنــان کــه پیداســت ایــن رایزنیهــا
پــس از همه امــا و اگرها به ســرانجام
نرســید و مقامهای ژاپن پس از ســفر
دو هفتــه پیــش ترامپ بــه توکیو که با
اســتقبال کم ســابقه آبــه از او همــراه
بــود ،کوشــیدند گــره از کالف پیچیــده
تحریمهــای نفتــی ایــران بگشــایند
یــا دســت کــم بــا چــراغ ســبز رئیــس
جمهــور امریکا برای ســفر تاریخی به

در طــول این ســالها اگر چه برخی منتقــدان چپ در
ژاپن نســبت به سیاســتهای دولت آبه و به خاطر آنچه
بــه مخاطره انداختــن رویکرد صلح طلبانــه ژاپن بعد از
جنگ جهانــی دوم میخواننــد ،اظهار نگرانــی کردهاند،
امــا اختالفــات باقی مانــده میــان توکیو با پکــن و پیونگ
یانگ ،سیاســتهای آبــه را کــه متمایل به اقتــدار ژاپن و
توأم بــا نوعی ناسیونالیســم بوده توجیه کــرده و رضایت
افکار عمومی این کشور را به دنبال داشته است .از جمله
رویکردهــای محل بحث آبه که همواره اختالف نظرهای
زیــادی را بــه دنبــال داشــته و منتقــدان آن را در راســتای
سیاســتهای ناسیونالیســتی او قلمداد میکننــد ،بازدید
آبه از معبد «یاســوکونی» اســت .معبــدی که محل دفن
جــان باختــگان در راه امپراطــوری ژاپن اســت .همچنین
سربازان و پرستاران ژاپنی که در جنگ جهانی دوم کشته
شــده یا در پایان جنگ دســت به خودکشی زدهاند .با این
حال آنچه محل مناقشــه اســت ،دفن  14نفــر از مقامات
ژاپنی بعد از جنگ جهانی دوم و تســلیم این کشور است
کــه به عنــوان جنایتکار جنگی محاکمه و اعدام شــدهاند.
گفتــه میشــود عمــوی آبه هــم جــزو همین دســته آخر
اســت که در این معبد مدفون اســت .بازدید آبه در ســال
 2013از ایــن معبد خشــم چین و کــره جنوبی را به دنبال
آورد .همچنــان که بازدید او در ســال  2016به همراه وزیر
دفاع خود از یاســوکونی چنین واکنشــی را در پی داشــت.
روزنامــه نیویورک تایمز اخیراً میان همین سیاســتهای
ملیگرایانه نخســت وزیر ژاپــن و رئیس جمهوری امریکا
تشابهاتی را برجسته کرده و از جمله نوشته که «آبه مانند
ترامپ از قدرت ملی و ناسیونالیستی حمایت میکند ».به
نوشته این روزنامه ،نخست وزیر ژاپن قبل از اینکه ترامپ
در عرصه سیاست ظاهر شود ،در سال  2012شعار «بیایید
ژاپــن را مجــدداً پس بگیریم» را پیــش روی خود قرار داد
و آن را مطرح کرد .بر اســاس تحلیل ناکانو نویســنده این
مطلب« ،شــینزو آبــه در ابتــدای قدرتگیریاش معتقد
بــود که ژاپن بایــد از حالت دفاعی بعــد از جنگ جهانی
دوم بیــرون آمــده و اصل نداشــتن نیروی مســلح را لغو
کنــد .او اکنــون در حال عملی کردن وعدههایش اســت و
گام به گام به اید ه ژاپن مقتدر نزدیکتر میشود ».به هر
روی آبه در دوران طوالنی نخســت وزیری خود ژاپن را به
کشوری پیشــرفته و یک قطب صنعتی تبدل کرده است.
توکیــو امروز از متحدان نزدیک امریکاســت .آبه در حالی
امروز به تهران ســفر میکند که پیش از این به همراه پدر
خــود در ســال  )1983( 1362یکبــار دیگر به ایــران آمده
است .پدر او «شینتارا آبه» وزیر خارجه وقت ژاپن در سفر
به ایران گویا قصد میانجیگری بین ایران و عراق را داشت
که البته ناکام ماند .حاال برخی رســانهها مدعی شــدهاند
که آبــه برای میانجیگری بین واشــنگتن -تهران به ایران
ســفر میکند .بعــد از پیروزی انقالب اســامی ،ســفر آبه
به ایران نخســتین سفر یک نخســت وزیر ژاپنی به تهران
اســت .پیش از او «تاکئو فوکودا» در ســال  1978به ایران
سفر کرده بود.

تهــران برنامــه ریــزی کننــد .چنانکــه
روزنامــه امریکایــی واشــنگتن پســت
دیــروز مدعــی شــد کــه خریــد دوباره
نفــت ایــران ،تعلیــق تحریــم صنایع
خودروســازی ایــران و آزاد کــردن
بخشی از پولهای بلوکهشده ایران در
امریکا از جمله پیشــنهادهایی اســت
کــه نخســت وزیــر ژاپــن از طــرف کاخ
سفید با خود به ایران آورده است.

ëëژاپن نیازمند نفت
بــا ایــن همــه ابعــاد ســفر مهــم
نخســت وزیر ژاپــن به تهــران را نباید
بــه تــاش بــرای کاهــش تنــش میان
ایــران و امریــکا تقلیــل داد .بنمایــه
اســتدالل حامیان این دیدگاه که سفر
مقــام بلندپایه ژاپن به ایــران را ورای
تــاش بــرای حــل اختــاف میــان دو
کشور بررســی میکنند ،بر دو موضوع

قرار دارد؛ نخســت آنکه ژاپن با شدت
گرفتــن تنــش میــان ایــران و امریــکا
کــه در گام نخســت منافــع اقتصادی
ایــن کشــور را تحــت تأثیــر قــرار داده
اســت به دنبال رایزنی بــا تهران برای
ترغیب آن به ادامــه اجرای تعهدات
برجامیاش و در نتیجه پدیدار شــدن
شــرایطی هســتند کــه بــه موجــب آن
جریــان آزاد صــادرات نفــت از ایــران
بــه ســوی ژاپــن برقــرار بماند و بــازار
مصرف آن نیز همچنان در دســترس
شرکتهای ژاپنی باشد.
امــا این مقصود ممکن نمی شــود
مگر بــا کاهــش تنشهــای منطقهای
که به موجب سیاســت خاورمیانه ای
امریکا شــدت گرفته اســت .چــه ژاپن
اینک به عنــوان یکــی از نیازمندترین
کشــورهای صنعتی جهان میکوشــد
بــا ابتــکار عمــل و ایجــاد پیوندهــای
راهبــردی بــا بازیگــران مهــم منطقه
خاورمیانه از جمله جمهوری اسالمی
مانع از قربانی شدن منافع اقتصادی
اش زیــر فشــار رقابتهــای پیــدا و
پنهــان بازیگــران بــزرگ غرب شــود.
در همیــن چارچوب به نظر میرســد
آبــه اگر حامل پیامهایی از ســوی کاخ
سفید برای ایران باشــد ،حتماً انتقال
دهنــده نقطه نظــرات صریــح تهران
بــه واشــنگتن و بخصــوص یــادآوری
بدعهــدی امریکاییهــا بــا خــروج از
برجــام و فشــارهای تحمیل شــده به
مردم ایران هم خواهد بود.
از ســوی دیگر برخــی ناظران وجه
ناپیــدای ســفر نخســت وزیــر ژاپن به
تهــران را در احیــای نظــم نوینــی در
منطقه میدانند که ژاپن را از سیطره
نفــوذ ســنتی همپیمــان غربــیاش
یعنــی امریــکا بــه بیــرون میکشــد
واز منظــر سیاســی بــه بازیگــر اصلی
در آســیای بــزرگ تبدیــل میکنــد.
رســانه امریکایــی نیویــورک تایمز در
مقالــه ای که بــه قلم کویچــی ناکانو،
تحلیلگر سیاســی ژاپن نگاشــته شده
اســت ،تاکیــد دارد کــه شــینزو آبه در
ابتــدای قدرت گیــریاش معتقد بود
ژاپــن بایــد از حالــت دفاعــی بعد از
جنــگ جهانــی دوم بیــرون آمــده و
اصل نداشــتن نیــروی مســلح را لغو
کنــد .او اکنــون در حال عملــی کردن
وعدههایــش اســت و گام بــه گام بــه
اید ه ژاپن مقتدر نزدیکتر میشود».
ëëدســتاوردهای ســفر بــه تهــران برای
حزب لیبرال دموکرات
نکته دیگری را که در همین راســتا
نبایــد از نظــر دور داشــت ،منافع این
ســفر بــه لحــاظ رقابتهــای داخلــی
ژاپن اســت .آبه به عنــوان رهبر حزب
حاکم لیبــرال دموکرات تالش دارد از
ناحیه سیاستورزی خود اندوختهای
قابــل تأمل هم بــرای انتخابات پیش
رو در ایــن کشــور بــرای حــزب خــود
فراهــم آورد .موفقیــت او در ســفر
بــه تهــران بــدون تردیــد جایــگاه او و
حزبــش را مســتحکمتر خواهــد کرد.
بــه هــر روی اگرچه نمیتــوان رویکرد
سیاســی و اقتصــادی ایــران و ژاپن در
قبال یکدیگر را فارغ از ســایه ســنگین
سیاســت ضــد ایرانی واشــنگتن مورد
توجــه قــرار داد امــا انتظــار مــیرود
«شــینزو آبــه» در اهــداف غایــی خود
از ســفر به تهــران ،ورود مؤثــر به حل
تنشهــای منطقــه ای بــا در نظــر
داشــتن مفروض پیش گفتــه ،ترمیم
رابطــه دوجانبه و ترســیم مناســباتی
فراتــر از صادرات نفت ایــران به ژاپن
و خریــد کاالهای ســاخته شــده ژاپنی
از ســوی جمهوری اســامی را در نظر
داشته باشد.

رقابت داغ اصالحطلبان و اصولگرایان برای ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

تالش امیدیها برای منصرف کردن کواکبیان از نامزدی

گــروه سیاســی /در فاصلــه  5روز بــه
برگــزاری انتخابــات هیــأت رئیســه
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــی مجلــس ،بــه نظــر میرســد
فراکســیون امیــد نگرانیهــا را بابــت
نتیجــه نهایــی ایــن انتخابــات حــس
کــرده اســت .در حــال حاضــر بــا
اصــرار مصطفــی کواکبیــان ،نماینــده
اصالحطلــب مجلــس بــه نامــزدی
بــرای ریاســت ایــن کمیســیون از یک
ســو احتمــال حــذف حشــمت اهلل
فالحت پیشــه و از سوی دیگر احتمال
رســیدن کرســی ریاســت بــه مجتبــی
ذوالنــوری ،نماینده نزدیــک به جبهه

پایــداری شــدت گرفتــه اســت .در این
شــرایط قاســم میرزایــی نیکــو ،عضــو
هیــأت رئیســه فراکســیون امیــد در
گفتوگــو با «ایــران» از تالشهایی در
ایــن مجموعــه بــرای منصــرف کردن
کواکبیان از نامزدی خبر داده است.
مصطفــی کواکبیــان بــا توجــه بــه
وعــده کتبی کــه از اعضای فراکســیون
امید در انتخابات ســال گذشــته دارد،
بــر نامــزدی برای ریاســت کمیســیون
امنیــت ملــی مجلــس در ســال آخــر
اصرار میکند .ســال گذشته امیدیها
بــا هــدف گرفتــن ریاســت کمیســیون
امنیــت ملی از عالءالدیــن بروجردی،

از کواکبیان خواستند تا اجازه دهد تنها
حشــمتاهلل فالحت پیشــه در صحنه
رقابــت باقــی بمانــد و آرای منتقدان
بروجــردی تقســیم نشــود .در همــان
موعــد بــود کــه کواکبیــان از امیدیهــا
بــرای حمایت از او در انتخابات ســال
جــاری وعــده کتبــی گرفتــه بــود .هــم
اکنون اما با باال گرفتن احتمال سازش
میــان ذوالنــوری و بروجــردی بــه نفع
نماینــده قــم ،خطــر افتــادن ریاســت
کمیســیون به دســت مخالفان دولت
جدی تر شده است.
در این شــرایط اســت کــه میرزایی
نیکــو بــه «ایــران» گفتــه اســت« :در

فراکســیون امیــد اکثــر نظرهــا بــر این
اســاس اســت که ورود آقــای کواکبیان
بــه این رقابت میتوانــد نتیجه عکس
داشــته باشــد و این عالوه بر از دســت
دادن ریاســت کمیســیون باعــث
افزایــش انتقــادات بــه اصالحطلبــان
مجلس خواهد شــد ».در همین حال
فالحــت پیشــه نیــز بــه «ایــران» گفته
اســت کــه همچنــان امــکان دارد در
صــورت عــدم حمایت فراکســیونی از
او در ایــن انتخابــات نامــزد نشــود .او
ضمن گالیه از فراکسیونهای سیاسی
و خصوصاً امید و مســتقلین میگوید:
«ای کاش عزیــزان کارنامه همین یک

سال کمیسیون را با تمام ادوار گذشته
پــس از انقــاب مقایســه میکردنــد
آیــا هیــچ گاه ماننــد ایــن یــک ســال،
کمیسیون امنیت ملی تا این اندازه در
مسائل ملی دارای نقش مستقل بوده
یــا نــه ».در طــرف مقابل هــم مجتبی
ذوالنــوری بــه خانه ملت گفته اســت:
«اگــر از بیــن فالحتپیشــه و کواکبیان
یک نفر کاندیدای ریاســت کمیســیون
شود با بروجردی تفاهم میکنم تا هر
کــدام که رأی بیشــتری دارد کاندیدای
ریاست شود».
ایــن در حالی اســت کــه بروجردی
نیــز در گفتوگــو بــا «ایــران» مذاکــره

بین خود و ذوالنوری برای ماندن یک
نفــر در صحنــه رقابــت را تأییــد کرده
و ایــن میتوانــد نشــان از آن باشــد که
اصولگرایــان ســیگنالی مبنــی بــر کنار
آمــدن کواکبیــان و فالحــت پیشــه بــا
یکدیگر دریافت کردهاند.
در این شــرایط البته فالحت پیشــه
بــه «ایــران» گفته اســت که احســاس
میکنــد طیف مســتقلین هم تــا اینجا
حمایتی را که انتظار داشــته از او برای
ریاست کمیســیون امنیت ملی انجام
ندادهانــد .او از ایفــای «نقــش خنثی»
ایــن گروه کــه خــود را نزدیک بــه آنها
میبیند ،گالیهمند است.

