گزارش «وطنامروز» از پشتپرده واردات غیرقانونی خودرو

گفتوگوی «وطن امروز» با «حسین اسرافیلی»
از پیشگامان شعر انقالب

قاچاقخودرو درکدام صمت؟

شاگرد شعرهای
شهریارم

تخلفی با همکاری کارکنان وزارت صنعت،ایرتویا ،نگینخودرو و ...
اژهای :تخلف خودرویی را سازمان بازرسی گزارش داد
اما برخی دولتیها منکر بودند
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تيترهايامروز

تیم ملی فرانسه با پیروزی  4بر  2مقابل
کرواسی قهرمان جامجهانی  2018روسیه شد

جام
خروسنشان
■■لوکا مودریچ،کاپیتان تیم ملی کرواسی
بهترین بازیکن جام شد
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رهبر معظم انقالب در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت:

معطلبرجام وتضمینهایاروپا نمانید
هم ه مدیران دولتی باید در مقابل مشکالت با تحرک بیشتر و با احساس مسؤولیت مضاعف عمل کنند
باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود
مسؤوالن باید به میان مردم ،کارگران و صنایع بروند و از نزدیک با آنها ارتباط برقرار کنند
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گزارش «وطن امروز» از مستند به وقت جام
و روی غیرفوتبالی تیمهای حاضر در جام جهانی

بهوقتجام
بهکامحقیقت!
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موشک
جواب موشک

■■شلیک  170موشک و راکت مقاومت
بهسمتشهرکهایصهیونیستنشین
در پاسخ به بمباران نوار غزه
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دیدگاه

«بقای خروجپذیر» در مقابل
«خروج بازگشتپذیر»
ماشاءاهلل ذراتی

 2م��اه از آغ��از عصر «پس��اخروج» آمریکا از
برجام میگ��ذرد و کمتر از یک ماه تا بازگش��ت
ن موج تحریمهای رژی��م ایاالت متحده
نخس��تی 
علیه ایران باقی مانده اس��ت .این در حالی اس��ت
که مذاکره میان ایران و کش��ورهای اروپایی برای
حفظ مهمترین دس��تاورد دیپلماتی��ک اتحادیه
اروپای��ی همچنان ادام��ه دارد .رصد مطبوعات و
ماهنامههای داخلی و اظه��ارات مقامات اروپایی
و آمریکایی گویای این هش��دار اس��ت که آمریکا
با هم��کاری اروپا و حامیان آنها در داخل خطوط
القایی مشخصی را دنبال میکنند که باید با دید
تامل در آنها نگریست .در یادداشت پیش رو ضمن
برشماری خطوط القایی دشمن و ارائه پیشنهادات
و راهکارها ،راهبرد «بقای خروجپذیر» با تکیه بر
تعامل مجلس و دولت معرفی و ارائه میشود.
خطوط و گزارههای القایی که باید از آنها دوری
جست عبارتند از:
 -1زمان بیش��تری برای مذاکره و تعیین جزئیات
بسته اروپا الزم است.
 -2عدم آمادگی و غافلگیری اروپا از تصمیم ترامپ
مبنی بر خروج از برجام
 -3تهدید ایران به خروج از برجام یا انپیتی صرفا
کارکرد تبلیغاتی دارد.
 -4خروج ایران از برجام ورود به بازی ترامپ است.
 -5ایران چارهای جز بقا در برجام ندارد.
 -6ایران به طور مشخص و واضح انتظارات خود از
اروپا را بیان نکرده است!
 -7چین درگیر جنگ تعرفهای با آمریکا اس��ت و
به عنوان طرف سوم مذاکرات ایران و اروپا اولویتش
ایران نیست.
 -8ایران تا سال 2020یعنی پایان ریاستجمهوری
ترام��پ در برج��ام بماند ،بع��د از آن با آمدن یک
رئیسجمهور دموکرات برجام احیا خواهد شد.
 -9ایران اقدامات اصلی را به بعد از س��ال  2020و
باقی ماندن احتمالی ترامپ در کاخ سفید موکول
کند.
 -10ایران در دوران شعب ابیطالب است!
ام��ا پیش��نهادات و راهکارهایی ک��ه در مقابل
خطوط القایی دشمن باید به آنها توجه کرد ،از این
قرار است:
پیشنهادات و راهکارها

 -1گره زدن حل مسائل کشور به برجام و امثال برجام
یا به مسائل خارجی ،یک خطای راهبردی است.
ادامه در صفحه 16

نگاهامروز وزیر خارجه آمریکا  2هفته پیش
برای س��ومینبار عازم کرهشمالی
ش��د تا پس از اجالس تاریخی س��ران در  12ژوئن
پیگیر توافق انجام ش��ده بین رهبران  2کشور شود
ولی محتوای پوشش خبری رسانههای پرمخاطب
جهان از این س��فر این پرس��ش را مطرح میکند:
آیا معامله دونالد ترامپ با کیم جونگ اون با هدف
غیراتمی کردن شبهجزیره کره از مسیر خود خارج
شده است؟
ظاهرا پمپئو انتظار داش��ت در این س��فر خود
اطمین��ان حاصل کن��د که دولت کرهش��مالی در
مس��یر نیل به «غیراتمی ش��دن جامع ،تاییدپذیر
و بیبازگش��ت» که به اختصار در رس��انهها از آن با
عنوان «سوید» ( )CVIDیاد میش��ود قرار دارد.
پ��ی بردن به نیات دول��ت جمهوری خلق کره یک
پیششرط اساس��ی از جانب کاخ سفید برای ادامه
تعامالت دیپلماتیک تلقی میشود که طبعا بیانیه
سران نمیتواند این منظور را برآورده کند.
ول��ی از نش��انهها و قرائن چنین پیداس��ت که
انتظارات پمپئو در این س��فر برآورده نشده و عمال
وی دس��ت خالی برگش��ته اس��ت ،زیرا از البهالی
تحلیلهای متضاد رسانهای در آمریکا و شبهجزیره
کره چنین دریافت میشود که پیونگیانگ تشریح
نکرده به چه اقدامهای��ی برای محو توانمندیهای
هس��تهای و موش��کی خود مبادرت خواهد ورزید
و عالوه بر آن قصد مش��خصی هم ب��رای ارائه آمار
موجودی زرادخانه هس��تهای و موشکی خود ندارد
و بنا هم ندارد تاسیس��ات اتمی خود را برمال کند.
پیونگیانگ فقط به صدور یک رشته بیانیه دایر بر
بسترس��ازی برای انجام گفتوگوهای بیشتر اکتفا
کرد و برخالف تحلیل کامال دیپلماتیک پمپئو که
س��فر و حاصل گفتوگوها را سازنده توصیف کرده
بود ،بیانیه دولت کرهش��مالی ب��دون هیچ تعارف و
الپوشانی دیپلماتیک درخواستهای تیم همراه وزیر
خارجه آمریکا را تبهکارانه و گانگستری عنوان کرد.
قریب به اتفاق تحلیلگران این موضع پیونگیانگ
را عقبنش��ینی از روند غیراتمی کردن شبهجزیره
عنوان کردند که در واقع نوعی س��رافکندگی برای
دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا تلقی میشود.
بیانی��ه پیونگیان��گ  2نکته را بخوبی روش��ن
میکند؛ یکی اینکه «س��وید» یا «غیراتمی ش��دن
جامع ،تاییدپذیر و بیبازگش��ت» را به عنوان پایه و
اساس توافق سران نمیپذیرد و دوم هرگونه فرآیند
دیپلماتی��ک باید در بر گیرن��ده فرمولی برای رفع
اختالف صلحآمیز با هدف تنشزدایی موثر باش��د.
مفه��وم نکته اخیر این اس��ت ک��ه در هر بخش از
فرآیند ،کرهش��مالی میخواهد آثار ناشی از کاهش
ش��دت تحریمها ،توأم با کاه��ش همزمان حضور
نظامی آمریکا در ش��بهجزیره را ب��ه طور ملموس
مش��اهده کند .البته کاهش حضور نظامی آمریکا

غیراتمیکردن شبهجزیره کره؛ سناریوی سینمایی یا عملیاتی؟
پارسا خدایاری

بهرغم ریس��کهایی که برای کرهجنوبی در بر دارد
ب ترامپ نیز هست.
مطلو 
طبع��ا مرحله بعدی ،تضمینهای امنیتی آمریکا
به کرهشمالی است؛ به این ترتیب که اگر کرهشمالی
در مس��یر غیراتمی ک��ردن ش��بهجزیره ،قدمهای
موثری ب��ردارد ،پیونگیانگ انتظار خواهد داش��ت
که تضمینه��ای بازدارندگی امنیتی آمریکا در قبال
کرهجنوبی نیز ملغی شود و در راستای آن نیروهای
اتمی آمریکا باید از داخل و خارج شبهجزیره کره که
به طور بالقوه ژاپن را نیز شامل میشود برچیده شوند.
بیانیه کرهش��مالی به طور تلویحی ابراز میدارد
غیراتمی شدن میتواند فرآیند گامبهگامی باشد که
شاید سالهای متمادی به درازا بکشد.
ترامپ در بازگشت از سفر تاریخی به سنگاپور
در توئیت خود با اطمینان اظهار داشت کرهشمالی
قول خلع س�لاح یکطرفه داده و دیگر نمیتواند
منبع تهدید اتمی باشد ولی همزمان از پیونگیانگ
گزارشهایی انتش��ار یافته دایر بر اینکه تالشها
برای مدرنیزه کردن تاسیسات اتمی تداوم دارد و
همزمان توانمندیهای موشکی نیز رو به توسعه
است و پرتاب از زیردریایی نیز در دستور کار قرار
دارد.
در ش��رایط کنونی به نظر میرس��د کاخ سفید
مایل به ادامه گفتمان دیپلماتیک باش��د و امیدوار
باش��د که کرهش��مالی در اظهار خ��ود بر غیراتمی
شدن صادق اس��ت .طبعا امیدواری نمیتواند یک
راهبرد باشد و هر نوع پیشرفتی مستلزم امتیازدهی
دوطرفه خواهد بود که تاکنون به دلیل بدعهدیها
و نقض عهدهای مکرر واش��نگتن تمام توافقهای
قبلی منجر به شکست شده است .وجود چهرههای
تندرویی مانند جان بولتون بخوبی گویای آن است
که در بحث امتیازدهی متقابل نمیتوان روی قول و
قرارهای آمریکا حساب کرد.
وجود تندروهایی مانند جان بولتون و پمپئو که
از جانب تندروهای سنا نیز تقویت میشوند ،گویای
آن اس��ت که هر زمان ممکن اس��ت کاخ سفید به
گزینهه��ای غیردیپلماتیک روی بی��اورد و مجددا
فشارهای وارده بر کرهشمالی را شدت بیشتر بخشد.
این گزینه در شرایط کنونی ریسکهای خاص خود
را نیز به همراه دارد .با ورود ترامپ به جنگ تجاری
با چین ،احتمال کمی وج��ود دارد که پکن با کاخ
سفید در تشدید تحریمهای جدید اقتصادی علیه
کرهشمالی همراهی کند .مسکو نیز چندان رغبتی
نخواهد داشت که مطابق سناریوی آمریکا عمل کند،
از سویی کرهجنوبی هم مایل نیست فرصت کمنظیر
پیشآمده برای صلح و س��ازش با همسایه شمالی

را به این س��ادگی از دس��ت بدهد .تندروهای کاخ
سفید که از جانب جناحهای جنگطلب در کنگره،
پنتاگون و صنایع تسلیحاتی به انحای مختلف تغذیه
و تقویت میش��وند ،مایلند روند گفتمان کنونی به
شکست منجر شود و دوباره رزمایشهای موسوم به
«الوچی»( )Ulchiبین آمریکا و کرهجنوبی برقرار و
دگرباره جو تهدید و تنش بر شبهجزیره کره و کل
پاسیفیک حاکم شود.
منافع گروه جنگطلب ایجاب میکند که کاخ
سفید درصدد تقویت حضور اتمی در منطقه باشد به
نحوی که پیام روشنی برای پیونگیانگ در بر داشته
باشد .مطلوب آنها این است که ترتیبات سهجانبهای
بین آمریکا ،کرهجنوبی و ژاپن ایجاد شود.
ای��ن س��ناریو بیتردید موج��ب تحریک چین
و روس��یه خواه��د ش��د .مس��کو و پکن ب��ر پایه
هماهنگیه��ای به عم��ل آمده ،از ش��ورای امنیت
خواستند به موجب بیانیه سنگاپور از شدت تحریمها
بکاهد که البته با مخالفت آمریکا روبهرو شد.
بازتابهای رسانهای گویای وجود چنددستگی
در جناحهای مختلف آمریکا نیز هس��ت ،به عنوان
نمونه جان بولتون بتازگ��ی طی مصاحبهای اعالم
کرده برنامه کاخ س��فید این اس��ت که ظرف مدت
یک س��ال بخش قابل توجهی از توان موش��کی و
اتمی کرهش��مالی از بین برود که مستلزم همکاری
پیونگیانگ در افش��ای زرادخانه سالحهای کشتار
جمعی اتمی ،شیمیایی و بیولوژیکی است که البته
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا منکر جدول زمانی
برای خلع سالح کرهشمالی شد.
مقامات عالی کرهجنوبی به همتایان آمریکایی
خود گفتهاند «سوید» عمال امکانپذیر نیست ،زیرا از
دید کرهشمالی خلع سالح یکجانبه میتواند تهدید
تغییر رژیم را افزایش دهد و از واشنگتن خواستهاند
ب��ه «کاهش دوجانبه تهدی��د» ،تغییر موضع دهد.
گفته میشود دولت آمریکا اینک از این موضع خود
عقب نشسته و خواهان «خلع سالح اتمی کامل و
تاییدشده کرهشمالی» است ،اگرچه نشانه متقنی
دال بر وجود چنین تغییر موضعی هنوز نمایان نشده
اس��ت .از محتوای گزارشهای خبری برمیآید که
پمپئو در سومین سفر خود بیشتر دنبال آن بود که
بحث استرداد اجساد نظامیان آمریکایی نهایی شود،
جدول زمانی انهدام س��ایتهای آزمایش موشکی
نهایی ش��ود (که البته ترامپ گفته بود انجام شده)
و اینکه چه کسی همتای وی در مذاکره خواهد بود.
در این سفر وی موفق به مالقات با رهبر کرهشمالی
نش��د و «کیم یونگ چول» مع��اون رئیس در امور
کرهجنوبی با وی مالقات کرد .وی از مقامات بانفوذ و

از جمله معتمدان رهبر کرهشمالی محسوب میشود
و در زمان «کیم جونگ ایل» (پدر رهبر کنونی) به
عنوان محافظ شخصی ،روابط نزدیکی با رهبر فقید
کرهشمالی داش��ت .عدم دیدار با رهبر کرهشمالی
محل گمانهزنیه��ای گوناگونی نیز بود ولی بیانیه
وزارت خارجه کرهش��مالی ح��اوی نکته پایانی نیز
ب��ود که تا حدی مان��ع از برداش��تهای افراطی از
این سفر شد ،زیرا در انتهای بیانیه عنوان شده بود
«جمهوری خلق کره هنوز خواهان رابطه دوستانه
توأم با اعتمادی که طی دیدار س��ران ترامپ -کیم
پایهگذاری شد ،است» .در پاسخ به این بیانیه ،ترامپ
با توئیتهای مشهور خود واکنش نشان داد و عنوان
کرد اطمینان دارد کیم به وعده خود برای غیراتمی
کردن کرهشمالی عمل خواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا در پایان این سفر عازم توکیو
برای شرکت در نشست سهجانبه با همتایان خود از
 2کشور ژاپن و کرهجنوبی شد 2 .کشور مالحظات
خاص خود را نیز دارند که ژاپن بیش��تر به موضوع
«شهروندان ربودهش��ده» به عنوان یک موضوع در
حاشیه ولی مهم از بابت افکار عمومی نیز میپردازد
و کرهجنوبی نیز عالقهمند است بحث انعقاد قرارداد
صلح را در نخستین فرصت ممکن نهایی کند.
از جهات راهب��ردی و موازنه ق��وای منطقهای
در حوزه پاس��یفیک ،کرهش��مالی یک مورد خاص
محسوب میش��ود که در کانون توجه تقریبا تمام
بازیگ��ران منطق��های ،فرامنطق��های ،بینالمللی و
همچنی��ن قدرته��ای ب��زرگ ق��رار دارد .ترامپ
بهطور غیرمس��تقیم تالش ک��رده دی��دار خود با
رهبر کرهش��مالی را در حد اهمیت دیدار نیکسون
با مائوتس��ه تونگ معرف��ی کند ول��ی هیچیک از
تحلیلگران مستقل پذیرای این قرائت نشدند ،زیرا
بر اساس شواهد و مدارک تاریخی موجود نیکسون
در وهله اول خواهان خاتمه جنگ ویتنام بود ،البته
اهداف دیگری نیز در سر داشت که بهطور عمده در
ارتباط با نحوه پایش و برخورد با جهان کمونیست
آن زم��ان و حفظ موازنه قوا و برتری نظامی آمریکا
بود ول��ی در ازای کمک پکن ب��رای خاتمه جنگ
ویتنام بزرگترین امتیاز را کاخ س��فید نیز به چین
کمونیس��ت داد و آن سیاست «یک چین» بود؛ به
این معنی که گشایش س��فارت آمریکا در پکن به
مفهوم استقالل تایوان یا چین تایپه نخواهد بود.
پمپئ��و در گفتوگو با رس��انههای کرهجنوبی
عنوان کرده کرهشمالی سرانجام مسیر ویتنام را در
پیش خواهد گرفت .به این ترتیب که ویتنام و کره
 2کش��وری در حوزه پاسیفیک هستند که آمریکا
بیشترین تلفات نظامی را بعد از جنگ دوم جهانی
متحمل شده است .ویتنام پس از سیاست درهای
باز «دنگ شیائو پینگ» سرانجام مسیر مشابهی در
پیش گرفت و ...
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يادداشتامروز

این«پازل» همچنان
تکمیلمیشود
حسامالدین مفیدی

ارائه بسته پیش��نهادی اخیر اروپا به ایران و
اعتراض بس��یاری از مقامات کشورمان از جمله
ش��خص رئیسجمهور به محتویات این بسته،
مول��د نگرانیهای ت��ازهای در می��ان طرفداران
«برجام اروپایی» بوده است .در حالی که «فدریکا
موگرینی» مس��ؤول سیاس��ت خارجی اتحادیه
اروپایی و مقامات ارش��د قاره سبز به ایران تعهد
داده بودن��د نهایت تالش خ��ود را درباره حفظ
توافق هستهای انجام دهند ،هماکنون شاهد ارائه
بستهای غیر قابل قبول و حتی «نومیدکننده» و
«غیر قابل بررسی» توسط آنها هستیم .دستاورد
این بسته برای اقتصاد ایران «تحقیقاً هیچ» است
و در حوزههای حساس��ی مانن��د صادرات نفت
و انج��ام مراودات بانکی نی��ز تضمین عملی به
کشورمان داده نشده است .اگرچه ارائه یک بسته
پیشنهادی کاربردی [الاقل در سطح تواناییهای
اقتصادی اروپا] قاعدتاً زمان زیادی نخواهد برد اما
سران اروپا اصرار دارند تا ماه نوامبر /آبان ،مذاکره
با ایران را ادامه دهند!
 -1س��ال  2017می�لادی ،تروئی��کای اروپایی
موافق��ت خود را با «تغیی��ر برجام» و گنجاندن
موضوعاتی مانند توان موشکی و منطقهای ایران
در برجام ،بازرس��ی از اماکن نظامی کشورمان و
اعمال محدودیتهای دائم در توافق هس��تهای
اعالم کرد .تکمیل پازل برجامی «دونالد ترامپ»
توس��ط س��ران اروپا موضوعی نبود ک��ه از دید
ملت ایران پنهان بماند .مذاکرات فش��ردهای که
میان کارشناس��ان وزارت امور خارجه  3کشور
اروپایی و آمریکا بر س��ر «تغیی��ر برجام» انجام
شد ،نماد و نش��انهای از «خیانت برجامی اروپا»
علیه مل��ت ایران بود .حت��ی «آنگال مرکل» و
«امانوئل مک��رون»  2سیاس��تمدار اروپایی در
آخرین سفر خود به واش��نگتن -قبل از خروج
ترامپ از برجام -از رئیسجمهور ایاالت متحده
خواستند در ازای تامین همه خواستههای آمریکا
در توافق هس��تهای(!) از خروج از برجام اجتناب
کند .با این حال ترامپ به دالیلی از جمله جلب
حمای��ت مخالف��ان داخلی برج��ام در آمریکا و
البیهای صهیونیست ،چنین تصمیمی را اتخاذ
کرد .بنابراین خروج آمریکا از برجام نهتنها نافی
همپیمانی «واشنگتن -بروکسل» در تغییر برجام
نیست ،بلکه اتهام تروئیکای اروپایی را در اینباره
پررنگتر خواهد کرد؛ «اتهام»ی که مس��لماً از
«جرم» ترامپ در خروج از برجام کمتر نیست.
 -2ش��اید تصور ش��ود با خروج آمریکا از توافق
هس��تهای ،پروژه مش��ترک آمریکایی -اروپایی
«چین��ش پازل برجامی در قبال ایران» به اتمام
رسیده است .اگرچه بس��یاری از منابع غربی از
اختالف��ات ترامپ و دولتمردان اروپایی بر س��ر
برج��ام و نحوه مواجهه با آن س��خن میگویند
ام��ا ب��ه نظ��ر میرس��د در م��اورای هیاهوی
رس��انهای -تبلیغاتی موج��ود در غرب ،اتفاقات
دیگری در حال رخ دادن اس��ت! واقعیت امر این
اس��ت که رایزنیهای آمریکا و اروپا بر سر نحوه
مواجهه با توافق هستهای همچنان بهرغم اعالم
خروج رسمی ترامپ از برجام ادامه دارد .بخشی
از ای��ن رایزنیها به صورت رس��می و در جریان
سفرهای ترامپ به کشورهای اروپایی یا بالعکس
انجام میشود و بخش مهمتری از این رایزنیها،
در قال��ب «دیپلماس��ی پنهان» می��ان «مایک
پمپئو» وزی��ر خارجه آمری��کا و وزرای خارجه
 3کش��ور اروپایی در جریان اس��ت .ارائه بسته
پیش��نهادی اخیر اروپا به ایران نش��ان میدهد
نهتنها مراودات برجامی آمریکا و اروپا قطع نشده
اس��ت ،بلکه پس از خروج واش��نگتن از توافق
هستهای ،وارد فاز تازهای شده است« .وقتکشی
اروپا در مذاکرات برجامی» کامال به سود ایاالت
متحده است .از دیگر سو ،تاکید مقامات اروپایی
مبنی بر عدم آمادهسازی بسته پیشنهادی اروپا
تا ماه آبان در راستای «تاثیرگذاری تحریمهای
ثانویه آمریکا» بر ایران بوده است.
 -3ایاالت متحده و اتحادیه اروپایی همچنان در
ح��ال چینش پازل و تصویر واح��دی در تقابل با
جمهوری اسالمی ایران هستند .خروج ترامپ از
برجام ،به مثابه «پایان این پروژه مشترک» از سوی
آمریکا و اروپا نبوده و صرفا به معنای «بازتعریف»
و «تغییر فاز» آن است .تفکیک بازی آمریکا و اروپا
از یکدیگ��ر و فراتر از آن ،ی��اد کردن از اختالفات
سطحی واش��نگتن و تروئیکای اروپایی به عنوان
«تقابل استراتژیک میان آمریکا و اروپا» ،خطاهایی
راهبردی و غیر قابل جبران در حوزه دیپلماسی و
سیاست خارجی کشورمان محسوب میشود.
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