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چرا ترامپ به برجام
عالقهمند شده؟

«وطنامروز» گزارش میدهد
یک سال از دستگیری اسداهلل اسدی
دیپلمات مظلوم ایرانی در اروپا گذشت

از یاد رفته

مهدی محمدی

■■ابوالفضل ظهرهوند ،سفیر سابق ایران در
ایتالیا در گفتوگو با «وطنامروز» درباره رفتار
غیرقانونی اروپاییها با اسدی:

باید دیپلمات آنها را بازداشت کنیم
صفحه 2

پروندهای درباره شهید عباس دوران
چگونه در ماجرای نشست غیرمتعهدها در بغداد
یک قهرمان نظامی دست دیپلماسی را گرفت

پرندهای
درآسمانبغداد
صفحه 5

با حضور خانوادههای شهدای دفاع مقدس
و مدافع حرم برگزار شد

اجتماعدخترانانقالب
در سراسرکشور
صفحه 4

انتشار تصاویر محرمانه سولههای کمپ لیبرتی

صفحه 2

نگاهی به نابرابری اکران فیلمها در نیمه دوم سال
که موجب از رونق افتادن گیشه میشود

چرخه فیلمسوزی!
صفحه 8

نگاه

تابلو را عوض کنید!
حسن رضایی

اگر به شما بگویند تصویر شرایط فعلی کشور
را بکشید و نقاشیتان هم بدک نباشد ،نتیجه چه
خواهد ب��ود؟ خب! حاال ک��ه کار تصویرگری در
ذهن ش��ما احتماال به یک جاهایی رسیده ،اجازه
دهید من هم اندکی کمکتان کنم ،بلکه تصویری
دقیقتر رسم کنیم! ما وارث برجامیم؛ این نخستین
نکتهای است که باید در تدوین استخوانبندی اثر،
آن را رعای��ت کنید .اکنون ک��ه گام دوم کاهش
تعهدات برجامی را برداشتهایم ،اروپاییها میگویند
نخس��تین تراکنش مالی از طریق اینس��تکس،
الساعه انجام خواهد شد .بعد از قریب یک سال و
 3ماه! نخستین تراکنش! همزمان با این تراکنش
شورانگیز ،نظامیان انگلیسی نفتکش حامل نفت
ایران را در اقدامی غیرقانونی در تنگه جبلالطارق
توقیف میکنند .این در حالی است که طبق برجام
قرار بود اروپاییها از جمله انگلیس مبادالت نفتی
و مالی ایران را تسهیل کنند!
ما ول��ی همگام با کاهش تعه��دات برجامی،
این وس��واس منظم را داریم ک��ه روزی چند بار
بگوییم «اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل کند،
ما هم برمیگردیم» .حال آنکه واقعیات یکسال
گذشته به ما ثابت کرده اصال طرفی در کار نیست
تا بخواهد به تعهدی عم��ل کند .همزمان با این
تحوالت ،س��خنگوی دولت ام��ا میگوید« :همه
کارهای��ی که انجام میدهی��م ،برای حفظ برجام
است»! حفظ برجام؟! واقعا؟! مساله البته قدیمترها
برعکس بود و این برجام بود که قصد داشت ما و
منافعم��ان را حفظ کند ،منافعی در حد حداقل،
روزان��ه  100میلیون دالر پول نق��د! پیکربندی
کلی تصویر ب ه نظرم همین است که تا حاال گفته
ش��د .اینکه ما دوباره  2ماه دیگر هم به اروپا وقت
دادهای��م ،تغییری در ماهیت اصلی ماجرا نخواهد
داد و حداکثر میتوان آن را به کاریکاتوریزه شدن
بیش��تر تصویر تعبیر کرد .بخ��ش دیگری که از
قل��م انداختن آن در تصویر کنونی کش��ور حتما
غیراخالقی اس��ت اما وضعیت وخیم بازار مسکن
و قیمتهای نجوم��ی رهن و اجاره اس��ت .وزیر
راهوشهرسازی البته گفته است« :همه به هم رحم
کنیم تا از بحران خارج شویم!» کنار هم گذاشتن
این راهکار عملیاتی برای گذر موفق از داالن جنگ
اقتصادی کنونی با س��خن یک��ی از خطبای نماز
جمعه تهران که اخیرا گفته اس��ت «اگر کلیدتان
کار نمیکند ،قفلها را با چکش باز کنید» ،زمینه
تصویر شما را بسیار زیباتر خواهد کرد.
ادامه در صفحه 6

موشک در ناتو!
گزارش گ�روه سیاس�ی :شش��مین
جلس��ه مش��ترک هیأترئیسه و
کمیس��یونهای مجلس خبرگان رهبری در دوره
پنج��م صبح روز پنجش��نبه ( ۲۰تی��ر) در تهران
برگزار ش��د .اعضای هیأترئیسه و کمیسیونهای
مجلس خبرگان در پایان جلس��ه خ��ود بیانیهای
صادر کردند .در بخشی از این بیانیه ،خبرگان ضمن
تقدیر از اقدام سپاه پاسداران در ساقط کردن پهپاد
متجاوز آمریکایی ،تاکید کردند باید با انگلیسیها نیز
بهخاطر توقیف غیرقانونی نفتکش ایرانی ،برخورد
متناسب صورت گیرد.
در ای��ن بخ��ش از بیانیه خبرگان آمده اس��ت:
«مجل��س خبرگان رهبری ،ب��ا قدردانی از کاهش
تعه��دات برجامی جمهوری اس�لامی بر اس��اس
اس��تفاده از حق من��درج در متن برج��ام و حفظ
منافع ملی ،بر استمرار این حرکت که قطعاً نتایج
مثبتی را بههمراه خواهد داشت ،تأکید نموده و از
دولت محترم میخواهد با طرفهای اروپایی عضو
برج��ام مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) ،کام ً
ال هوش��مندانه و با لحاظ عزت
ملی تعامل نمای��د و از الگوی مقاوم��ت که اخیرا ً
در س��اقط کردن پهپاد متجاوز آمریکایی بهدست
پاسداران غیور انقالب اسالمی تبلور یافت تبعیت
نم��وده و در مقابل آمریکاییها و انگلیس��یها در
توقیف نفتک��ش حامل نفت جمهوری اس�لامی

چگونه ترکیه میزبان سامانه دفاعی
روسی اس 400در قلب ساختار امنیتی
پیمان آتالنتیک شمالی شد
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مجلس خبرگان :ایران با انگلیسیها برخورد متناسب کند
برخورد مناسب را انجام دهد».

دزدی  2میلیون بشکه نفت ایران!

دولت محلی در جبلالطارق دستور توقیف 2
هفتهای نفتکش ایرانی را صادر کرد؛ تصمیمی که
البته توسط انگلیسیها به آنها ابالغ شده است .اما
در حالی که پیش از این گفته ش��ده بود محموله
نفتکش توقیف شده شامل یک میلیون بشکه نفت
بوده است اما دیروز منابع جبلالطارق اعالم کردند
این نفتکش ،بیش از  2میلیون بش��که نفت دارد.
رئیس منطقه انگلیسی جبلالطارق گفت توقیف
نفتکش حامل  2/1میلیون بشکه نفتخام ایران
را مستقال و بدون هیچ فشاری از سوی دولتهای
دیگر از جمل��ه آمریکا انجام دادهان��د .به گزارش
فارس ،مقامات دولت محلی «جبلالطارق» دیروز
(جمعه) اعالم کردند نفتکش «گریس  »۱که چند
روز پیش توس��ط نظامیان انگلیسی توقیف شد،
حامل  2/1میلیون بشکه نفتخام سبک متعلق
به جمهوری اسالمی ایران است« .فابیان پیکاردو»
رئی��س منطقه جبلالطارق ک��ه تحت حاکمیت
بریتانیا اس��ت ،در گزارشی به پارلمان این منطقه
توضیح داد تمام تصمیماتی که در رابطه با توقیف

نفتکش «گریس  »۱گرفته شده ،به این دلیل بوده
که احتم��ال میدادند این نفتکش در حال نقض
تحریمهای اتحادیه اروپایی علیه سوریه است .این
درحالی است که برخی منابع غربی تاکید کردهاند
جبلالطارق با همکاری نیروی دریایی س��لطنتی
انگلیس و با مشورت آمریکا این نفتکش را توقیف
کردهاست.
از ترس ایران توهم زدهاند!

مقامات ایرانی اعالم کردهاند انگلیسیها بزودی
ت��اوان دزدی نفتکش ایرانی را خواهند داد .همین
موضوع باعث ش��ده انگلیسیها هر لحظه منتظر
واکنش ایران باش��ند .شاید همین موضوع مسبب
ادعایی اس��ت که اخیرا آمریکاییها و انگلیسیها
مطرح کردند .خبرگزاری رویترز و س��یانان اواخر
هفته گذش��ته به نقل از منابع آمریکایی در وزارت
دفاع این کشور ادعا کردند روز چهارشنبه  ۵قایق
تندرو و مسلح ایران با نزدیک شدن به یک نفتکش
بریتانیایی از این نفتکش خواستهاند که به سمت
آبهای ایران هدایت شود تا آن را توقیف کنند اما
به دلیل حضور یک رزمناور انگلیسی در نزدیکی این
نفتکش و هش��دار این رزمناو ،قایقها از اقدام خود

صفحه 7

ورود اولین محموله سامانه موشکی اس  400به ترکیه

پیر و پاتالهای
منافقین پشت
اکانتهای مجازی

منصرف شده و بازگشتهاند.
البته س��پاه بالفاصله این ادع��ا را تکذیب کرد.
روابط عمومی منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه در
اطالعیهای با تکذیب این ادعا اعالم کرد :گشتهای
شناورهای نیروی دریایی سپاه در خلیجفارس طبق
روشهای ج��اری و ماموریته��ای ابالغی برقرار
و ب��ا هوش��مندی ،دقت و صالبت در ح��ال انجام
است و طی  ۲۴س��اعت اخیر نیز هیچ مواجههای
با ش��ناورهای بیگانه از جمله شناورهای انگلیسی
صورت نگرفته است.
این اطالعیه تاکید کرده اس��ت :در صورتی که
دستوری مبنی بر توقیف شناورهای بیگانه دریافت
شود ،منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه در محدوده
جغرافیایی مأموریت خود قادر است بدون درنگ ،با
قاطعیت و به سرعت نسبت به انجام آن اقدام نماید.
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه هم درباره
ادعای ت�لاش برای توقیف نفتک��ش بریتانیایی
توسط ایران گفت :ظاهرا نفتکش بریتانیایی عبور
کرده ،آنچه خودش��ان مطرح کردند و ادعاهایی
مطرح میش��ود که ایجاد تنش کنن��د ولی این
ادعاها هیچ ارزش��ی ندارد .وزیر امور خارجه ادامه
داد :تا االن این ادعاها را زیاد تکرار کردهاند .البته
این را س��پاه پاسداران انقالب اسالمی رد کرد اما
این حرفها معموال برای پوشاندن نقاط ضعف آنها
مطرح میشود.

این روزه��ا حرفهایی درباره
برجام از جانب مقامهای دولت
آمریکا شنیده میشود که شاید
ب��ه نظر برخی عجیب باش��د.
دونال��د ترامپ گفته ایران باید
به س��بب عدم پایبندی به تعهداتش در برجام
تحریم ش��ود .یا برایان هوک  -که فعال بیتوجه
به «مسؤولیت شخصی»ای که در آینده متوجه
او خواهد بود ،به میداندار شر علیه ایران تبدیل
شده -گفته همه جهان باید برای عمل ایران به
تعهداتش در برجام تالش کند.
کسانی در داخل ایران در واکنش به این قبیل
سخنان ،که از زمان آغاز عملی کاهش تعهدات
برجامی ایران با بس��امد باال از س��وی مقامهای
آمریکایی تکرار شده ،گفتهاند مقامهای آمریکایی
ب��ه تناقضگوی��ی افتادهاند و چطور میش��ود
کش��وری که همواره گفته برجام یک توافق بد
است و بیش از یک سال قبل ،به طور یکجانبه از
توافق خارج شده ،حاال نگران عمل نکردن ایران
به برجام شده باشد.
ای��ن دیدگاه ،از این جنبه که میگوید آمریکا
در واقع صالحی��ت اظهارنظر درباره عمل یا عدم
عمل ایران به تعهدات برجامیاش را ندارد ،در واقع
نادرست نیست اما حقایق مهمی را نادیده میگیرد
که ریشه در یکی از اشتباهات تحلیلی بسیار جدی
تیم سیاست خارجی دولت آقای روحانی دارد.
بیش از  2س��ال است مقامهای دیپلماتیک
دولت آق��ای روحانی تالش میکنن��د از اینکه
ترامپ ظاهرا مخالف برجام است نتیجه بگیرند
پس برجام توافق خوبی اس��ت .م��ن اکنون به
هیچ وجه مایل نیستم به مشاجره داخلی درباره
خوب یا بد بودن برجام بپ��ردازم یا به آن دامن
بزنم ،لیک��ن فکر میکنم این موضوعی اس��ت
که اش��تباه تحلیل��ی درباره آن یک��ی از عوامل
اصلی فرصتس��وزی دولت در یک سال مابعد
خروج آمریکا از برجام و در نتیجه عقب افتادن
استراتژی «اقدام راهبردی برای تحمیل هزینه به
آمریکا» بوده ،که اگر به جای  3ماه قبل یک سال
قبل آغاز میشد ،چهبسا بسیاری از آنچه اکنون
میبینیم اساسا رخ نمیداد.
اشتباه دولت آنجا بود که  2حقیقت ک موبیش
روشن را نادیده گرفت و در مقابل استداللهای
متنوع در دفاع از آنها سرسختانه مقاومت کرد.
حقیقت اول این بود که آمریکا برجام را نه بد،
بلکه کم میدانست و هدف آن از خروج از برجام
هم نه منتفی کردن آن ،بلکه توسعه آن به سایر
حوزههای نگرانی راهبردی آمریکا از ایران (آنگونه
که در فهرست دوازدهگانه پمپئو آمده) و جایگزین
ک��ردن آن ب��ا یک «برج��ام پالس» ی��ا «برجام
بزرگتر» بود  -و هست -که با همان مدل برجام،
س��ایر برنامههای امنیت ملی ای��ران را نیز مانند
برنامه هستهای متوقف کند .بنابراین ،دولت آمریکا
اساسا هرگز در پی منتفی کردن برجام نبوده ،بلکه
دنبال آن بوده که با انباشت گزینههای فشار علیه
ایران ،برجامهای موشکی و منطقهای را هم از دل
برجام هستهای بیرون بکشد.
حقیقت دوم هم که متاسفانه بیجهت نادیده
گرفته ش��د این بود که آمریکا وقتی از خروج از
برجام س��خن میگوید ،مقص��ودش در واقع این
اس��ت که خودش از برجام خارج شود -چنانکه
گفتیم با هدف بازگشت به یک توافق بزرگتر -اما
ایران را به امید اروپا ،یا به سبب نگرانی از تبعات
خ��روج از برجام یا به هر دلیل دیگ��ر در برجام
نگ��ه دارد و متقاعد کند که ب��ه اجرای تعهدات
هس��تهایاش ادامه بدهد .به عبارت دیگر ،خروج
آمریکا از برجام یا انتقاد آن از محتوای توافق ،هرگز
به این معنا نبوده که برای آمریکا مهم نیست ایران
به تعه��دات برجامیاش عمل بکن��د یا نه بلکه
چنانکه در هفتههای گذش��ته آش��کارا دیدهایم
دولت آمریکا ،اروپاییها و حتی اس��رائیل شدیدا
از اینکه ای��ران محدودیتهای برجامی بر برنامه
هس��تهایاش را کم کند نگرانند و هر گام ایران
که در این مسیر برداشته میشود آنها را آشفتهتر
میکند .بنابراین خروج آمریکا از برجام به معنی
«بیاهمیت بودن تعهدات برجامی ایران» نیست،
بلکه برعکس دقیقا مبتنی بر این محاسبه انجام
شده که ایران به دالیل سیاست داخلی یا دالیل
دیگر ،هرگز به چارچوب برجام آس��یب نخواهد
رساند .طبیعی است بهترین وضعیت برای آمریکا
و حتی اروپا این است که خود از برجام خارج شده
و زی��ر بار هیچ تعهدی نروند ام��ا در عوض ایران
مفت و مجانی در توافق باقی بماند و...
ادامه در صفحه 6

