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بیخوابِ سفیدترین شبهای فوتبال ایران

با اینکه همیش��ه یکی از
منتقدان جدی غلبه راهبرده��ای دافعهآمیز او بر
چشماندازهای بس��یار جذاب فوتبال نوین بودهام
ام��ا این حقیقت که او تنها مردی اس��ت که یکی
از معمولیترین نسلهای فوتبال ما را  2بار پیاپی
ب��ه جامجهانی برده ،احترام و اعتماد هر کس��ی را
ب��ر میانگیزد .احترام و اعتماد ما به او وقتی فزونی
میگیرد که شاهد آشفتگی و ناکارآمدی مدیریتی
در هر دو بخش ش��مالی و جنوبی خیابان س��ئول
باشیم؛ ندانمکاری از ساختمان وزارت ورزش گرفته
تا فدراس��یون فوتبال تحت تاثیر فلج دیپلماتیک
دول��ت روحانی به تحری��م بینالمللی تیمملی در
راه ت��دارک برای جامجهان��ی انجامید و کیروش
و پس��رانش عمال عرصهای ب��رای آزمون و خطای
ایدههایشان نیافتند؛ ایدههایی که البته از تحلیل
بازیهای دوس��تانه پس از قطعی شدن صعودمان
به جامجهانی پیداست که بشدت پارتیزانی هستند
و مبتنی بر انداختن توپ به زمین حریف و خراب
کردن بازی آنه��ا در زمین با نیرویی نامنظم .تنها
جایی که ما از لش��کری سازمانیافته و منظم بهره
خواهی��م برد در یکس��وم دفاع��ی و روی ضربات
ایستگاهی خواهد بود.
در ای��ن راهبرد کیروش ،مش��خصا برنامهاش
را «پ��اد» برنامه حریفان تعریف کرده و به تکنیک
قدیمی وزیر به وزیر کردن با حریفی که مهرههای
قویتری دارد دل بس��ته است .استفاده از مسعود
شجاعی در موقعیتهای دفاعی یا قرار دادن کریم
انصاریفرد در پستی نامشخص در میانه میدان تنها
برای منتوم��ن کردن با رونال��دو و محدود کردن
تواناییه��ای او در فرار به فضا و روی هوا ،قماری از
همین دست است.
چنین راهبردی در تیم ما ،نیاز به قهرمانهای
آت��ش ب��ه اختیار در خ��ط حمله یا میان��ی را که
لحظههای منحصر به فرد خلق کرده و تفاوتها را
رقم بزنند ،حیاتیتر از قبل میکند .اما در بازیهای
تدارکاتی  9ماه اخیر جز چند صحنه معدود و بدون
تکرار از س��وی طارمی (مقابل روس��یه) و آزمون
(مقابل الجزایر) ندیدهایم.
همچنین از خش��ونت عی��ان بازیهای ما در
ماههای اخیر میت��وان دریافت کیروش یک نوع
جنگ روانی مختص مقابله با حریفان پرستارهمان
در پترزب��ورگ ،کازان و سارانس��ک اتخ��اذ کرده

اس��ت و ش��اگردان او هر بار با تکلهای پرتابی و
کش��تی گرفتنهایش��ان با رقبای تدارکاتی در
فضاهای بسته این پیام را به ستارههای فانتزیباز
مراکش��ی ،اس��پانیایی و پرتغالی ارسال میکنند
که مقابل ایران اول به فکر ساقهایش��ان باشند
نه درخش��ش آنچنانی و به یک فوتبال اقتصادی
و نتیجهای حداقلی بس��نده کنند .خواه این را به
حس��اب نبوغ دفاعی یک شخصیت محکم مثل
کیروش بگذاریم یا آنچه استخوانخردکردههای
مستطیل سبز ،لزوم «رذالت فوتبالی» برای کسب
نتیجه الزم برمیشمارند ،از مصاحبههای مربیان
و ستارههای اسپانیایی و پرتغالی چنین بر میآید
که این چنگ و دندان نشان دادنها اثر خودشان
را گذاشتهاند و احتماال بزرگترین دستاورد ایران
از همان معدود بازیهای تدارکاتی سطح پایینش
بوده است.
با اینکه یک س��ال اس��ت بازیهای تیمملی را
از نزدیک تماش��ا نکردهام و در روسیه هم بهخاطر
محدودیتهای فیفا و کمیته اجرایی جام بیس��ت
و یکم بر س��ر راه بازدید از تمرین ملیپوش��ان در
کمپ لکوموتیو در غرب مسکو از لمس نفس گرم
ملیپوشانمان محروم ماندم اما هنوز شامه دوران
ورزشینویسیام را دارم ،شامهای که میگوید بادها
از سمت جدیدی در حال وزیدن هستند.
غی��ر از ان��رژی مثبتی که از اردوی مس��کو به
رسانهها راه یافته ،بچههای رسانهای که این هفته به
کمپ محله پاکروفکا رفتوآمد داشتهاند میگویند
هیچگاه سردارها و سربازان سفیدپوشمان را اینقدر
شبیه برندهها ندیدهاند.
نیمهشب پیش زمانی که در ابتدای این نوشته

خانم دروغگو ،آقای دالل!
ادامه از صفحه اول
تیتر دو
«منازعه با ترامپ» یکی
از خطوط قرمز تاکتیکی صدراعظم آلمان در قبال
ایاالت متحده محسوب میشود .این قاعده درباره
«مکرون» و «می» نیز صادق است .بدیهی است
در این میان ،برخی س��خنان و ادعاهای مرکل
درباره «وجود اختالفات جدی با آمریکا» مصرفی
تبلیغاتی دارد .باور این س��خنان -یا تالش برای
باورپذیر جل��وه دادن آنها -میتواند آثار و تبعات
س��وئی بر رفت��ار ما در عرصه سیاس��ت خارجی
داشته باش��د .آنچه مسلم است اینکه الزم است
دولت آلمان و دیگر دولتهای اروپایی ،بابت بازی
سینوسی در قبال برجام (که محصول نگاه ابزاری
و تاکتیکی آنها نسبت به موضوع توافق هستهای
با ایران اس��ت) از س��وی دس��تگاه دیپلماس��ی
کشورمان مورد بازخواست قرار گیرند؛ خواستهای
که متاسفانه هنوز تحقق نیافته است.

■■نگران باش آقای مکرون!

در س��وی دیگ��ر« ،امانوئ��ل مک��رون»
رئیسجمهور ضعیف فرانس��ه همچنان به بازی
مس��تقیم خود در زمین ایاالت متح��ده و رژیم
اش��غالگر قدس ادامه میدهد .مکرون در جریان
نشس��ت خبری اخیر خود با «بنیامین نتانیاهو»
نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی از فعالیتهای
منطقهای ایران ابراز نگرانی کرد و س��پس درباره
برجام گفت« :به نتانیاهو هم گفتم توافق س��ال
 2015باید ضامن امنیت منطقه باش��د ،البته ما
در پاریس بارها گفتهایم این توافق را برای امنیت
منطق��ه کافی نمیدانیم .همچنین من از قانونی
بودن تصمیمات هستهای اخیر ایران اطالع دارم
ولی همچنان نسبت به احتمال افزایش تنش در
()1
صورت اجرای این تصمیمات نگران هستم!».
رمزگش��ایی از اظهارات رئیسجمهور فرانسه
به مراتب آس��انتر از آن چیزی اس��ت که تصور
میش��ود .وادادگی سیاس��تمداران فرانسوی در
مقابل مقامات رژیم جعلی صهیونیستی و آمریکا،
به مثابه یک «عفونت مزمن سیاسی» سالهاست
«الیزه» را درگیر خود کرده است .همگان به یاد
دارند تابس��تان سال گذش��ته ،امانوئل مکرون و
بنیامین نتانیاهو در حاشیه نشست مجمع عمومی
سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند .در آن
دیدار ،مک��رون به نتانیاهو تعهد داد فش��ارهای
پاریس بر تهران را با هدف تحدید توان موشکی و
منطقهای ایران حفظ کند .همچنین فرانسویها
به ترام��پ و نتانیاهو تعهد دادند «تغییر برجام»
را به هدف مبنایی ولی در عین حال غیراعالمی
خ��ود تبدیل ک��رده و گزینه «حف��ظ برجام» یا
«مه��ار آمریکا بر س��ر برجام» را به فراموش��ی

هرمزگان

پرسهای در پترزبورگ

به امید جامجهانی خاطرهساز
برای ایران

ادامه از صفحه اول
 ...نیز آثار مثبت اجتماعی در داخل کشور ،منافع
اقتصادی را نیز متوجه فوتبال ایران کرده که میتواند
مبلغ قرارداد کیروش را توجیه کند.
 -2مسیر تدارکاتی تیمملی فوتبال کشورمان با وجود
همه تالشهای انجام شده ،مورد تایید سرمربی تیم
نبوده و کیروش از برخی بیبرنامگیها و مشکالت
گالیه دارد .از جمله عدم برگزاری مسابقات تدارکاتی
مناسب و لغو برخی مسابقات دوستانه در نظر گرفته
ش��ده .نکته مهم در این بخش عدم توانایی مناسب
دس��تگاه ذیربط ب��رای برق��راری ارتباطات جهت
برگزاری مسابقات تدارکاتی است .در حالی که مقامات
دولتی مرتب از نتایج عجیب و غریب برجام و بهبود
مناسبات ایران در عرصه بینالمللی سخن گفتهاند،
متاس��فانه ش��اهد آن بودهایم که نهتنها مسابقاتی
درخور آمادهسازی تیمملی در راه جامجهانی برگزار
نشد که مسابقات اعالمشده با برخی تیمهای درجه
چن��دم هم براحتی لغو ش��د و تیم ایران با کمترین
مسابقه تدارکاتی خود را به جامجهانی رسانده است.
این مش��کالت که نتیجه ضعف دیپلماسی ورزشی
در دولت و وزارت ورزش اس��ت ،در حالی اس��ت که
در دوره گذشته شاهد برگزاری دیدارهای تدارکاتی
حتی با تیمملی برزیل بودیم.
 -3فدراس��یون فوتبال با وجود مشکالت مختلف
تمام تالش خود را برای آمادهسازی مناسب تیمملی
انج��ام داده و با وجود برخی ایرادات در این مس��یر،
تیمملی ایران فردا در نخستین دیدار به مصاف تیم
مراکش میرود .مصافی که به اعتقاد اکثر کارشناسان
مهمترین مسابقه ایران در جامجهانی است .جوانان
ایران نش��ان دادهاند همواره در سختترین لحظات،
بهترین عملکرد را داشتهاند و با توجه به عزم بازیکنان
و همدلی بسیار خوب در تیمملی میتوان به مسابقه
فردا امیدوار بود .اگرچه مهمتر از نتایج تیمملی فوتبال
در جامجهانی ،خاطرهای است که از نمایندگان ایران
بر اذهان ملتهای جهان باقی خواهد ماند .پیروزی
حماس��ی ایران بر آمریکا در جامجهانی  98فرانسه
و رقابت س��تودنی با آرژانتین در جامجهانی قبلی از
جمله قابهای زیبایی اس��ت که در خاطر هواداران
فوتبال در سراسر جهان باقی مانده است .امید داریم
بازیکنان تیممل��ی فوتبال ایران در نخس��تین گام
جامجهانی  2018نمایندگانی شایس��ته برای ایران
باشند.
قطعا جامجهانی روسیه ،پایان کار فوتبال ایران
نیست و از اکنون باید برای فردای جامجهانی و تالش
برای رشد و توسعه فوتبال در سراسر کشور اندیشید.

وطن امروز

بس��پارند .مکرون نهتنها خود ب��ه بازی طراحی
ش��ده از سوی واشنگتن و تلآویو سر نهاد ،بلکه
در کسوت یک «هماهنگکننده» میان واشنگتن
و اتحادیه اروپایی ایفای نقش کرد .نتیجه نهایی
بازی مکرون کامال مش��خص بود« .خروج ترامپ
از برج��ام» و «کاهش اعتب��ار بینالمللی اروپا»
حقالزحمه دیپلماتیک و سیاسی ترامپ به سران
فرانس��وی محسوب میش��ود! با این حال گویا
رئیسجمهور تحقیرشده فرانسه ،از این ماجرا نیز
عبرت نگرفته است.
اصلیتری��ن ماموریت رئیسجمهور فرانس��ه
کم��اکان «تحدید قدرت موش��کی و منطقهای
ایران» است .ش��اید عدهای تصور کنند متعاقب
خروج ترامپ از توافق هس��تهای با ایران ،اهداف
اروپا در قبال ایران تغییر یافته یا بازتعریف شده
است! بدون شک این تصور ،ناشی از یک «خطای
دید راهبردی» اس��ت که متاسفانه  5سال است
دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان
نیز به آن مبتالست .اهداف تروئیکای اروپایی در
قبال ایران و مهار نظامی و منطقهای کش��ورمان
همچنان به قوت خود باقیاست .طی هفتههای
اخیر ،مذاکرات فشردهای میان مقامات آمریکایی
و اروپایی بر سر «مواجهه با شرایط موجود» انجام
شده است .اصرار خاص مکرون و مرکل بر «بسط
مذاکرات با ایران» منبعث و مس��تخرج از همین
مذاکرات پشتپرده است .اروپا به ایاالت متحده
تعه��د داده کماکان تالش خ��ود را برای «تغییر
برجام» و «بس��ط آن در قال��ب توافقی جدید»
انجام دهد .در این میان ،تاکیدات ظاهری مقامات
اروپایی مبنی بر «حفظ برجام» ،تنها حکم یک
«پوشش تاکتیکی» برای مدیریت افکار عمومی
را دارد .مقامات آمریکایی و اروپایی مدتهاست
درباره «گذار از برجام» به توافق رسیدهاند.
نکته دوم ،به رویکرد خاص مقامات فرانسوی
بازمیگردد« .رابرت دل پيچيا» معاون كميته امور
خارجه ،دفاعي و نيروهاي مسلح سناي فرانسه در
این باره میگوید« :ه��دف پرزیدنت مکرون اين
اس��ت كه فرانس��ه از توافق جديد با ايران خارج
ش��ود اما فقط به اين دليل كه مذاكراتي بر س��ر
سند جديد و كاملتر را آغاز كند».
این نخستینبار اس��ت که مقامات فرانسوی
رسما و صراحتا سخن از «امکان خروج از برجام»
به میان میآورند .فرانسویها حتی پس از خروج
ترام��پ از برجام نیز به تکمی��ل پازلهای چیده
شده از سوی کاخ س��فید ادامه میدهند .هدف
مکرون از ادامه این بازی کامال مش��خص است:
«تحریم و تحدید همزمان ایران»؛ همان که رهبر
حکیم انقالب هم بدان اشاره فرمودند.

رئیس جمهور فرانسه درصدد است به همراه
دیگر ش��رکای اروپایی خود ،از یکس��و دستان
«ایران قدرتمند» را در منطقه و در حوزه مسائل
دفاعی و موشکی بسته و از سوی دیگر ،کماکان
فشارهای اقتصادی به کش��ورمان را ادامه دهد،
البته چنانکه رهبر انقالب اخیرا اش��اره فرمودند،
چنین خواب آشفتهای هرگز تعبیر نخواهد شد.
نکته پایانی به مواجهه دس��تگاه دیپلماس��ی
و سیاس��ت خارجی کش��ورمان با «بازی خاص
فرانس��ه» در قبال برج��ام بازمیگردد .محصول
مدارای متاسفانه «بیشمنفعالنه» مقامات دولت
و وزارت ام��ور خارجه کش��ورمان با بازی دوگانه
و خطرناک پاریس ،چی��زی جز افزایش وقاحت
اف��رادی مانند مکرون و «ژان ایو لودریان» نبوده
اس��ت .هم اکنون زمان آن رس��یده که مقامات
وزارت امور خارجه کشورمان ،از نقش پشتپرده
فرانس��ه در «ابطال برجام» و «خ��روج ترامپ از
توافق هس��تهای» پردهب��رداری کنند .همچنین
زمان آن رس��یده اس��ت افکار عمومی کشورمان
در جریان ریز رفتار و بازی فرانس��ویها طی یک
سال گذشته بویژه هفتههای اخیر قرار گیرند« .در
هم شکستن چهره تزیینی فرانسه» و قرار دادن
چهره واقعی افرادی مانند مکرون در مقابل افکار
عمومی کشورمان ،دستان سران کاخ الیزه برای
تقابل بیش��تر با ملت ایران را خواهد بس��ت .این
موضوع مهم باید مدنظر قرار گیرد که «فرانسه»
در این معادله نهتنها «ش��ریک سیاس��ی ایران»
محسوب نمیشود ،بلکه یک «متهم تمام عیار»
به شمار میآید که باید بابت بازی مستقیم خود
در زمین ای��االت متحده و رژیم صهیونیس��تی
پاسخگو باشد.
در نهای��ت« ،اب��راز نگرانی مک��رون» درباره
اقدامات جدید هس��تهای کش��ورمان ،افتخاری
برای ما محسوب میش��ود .این نگرانی کمترین
اهمیت��ی ب��رای ملت ای��ران نخواهد داش��ت و
فعال نخس��تین پاس��خ عملی تهران نس��بت به
عهدش��کنیهای آش��کار و پنهان غرب ـ بویژه
فرانس��ویها ـ محسوب میش��ود .بدیهی است
اگر فرانسه خواستار تغییر این معادله است ،باید
«رویکرد بنیادین خ��ود» در قبال ایران را تغییر
دهد و پیوند برجامی خود با کاخ سفید و تلآویو
را از بی��ن ببرد .تحقق این موضوع ارادهای واقعی
ـ و البته مستقل ـ میخواهد که فعال نشانهای از
آن در رفتار رئیسجمهور جوان فرانسه مشاهده
نمیشود.
.....................................................................................

پینوشت:
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ب��ه چرخش اوضاع گروه «ب» به نفع ایران اش��اره
میک��ردم ،هی��چ خب��ر از زلزلهای ک��ه در اردوی
اس��پانیاییها رخ داده نداش��تم .فق��ط یک حس
غری��ب بود و ب��س .اما حاال «لوپتگی» س��رمربی
قدرتمندتری��ن حریف ایران و مدع��ی اصلی جام
اخراج ش��ده و «فرناندو هیرو» به شکل اضطراری
جایگزینش میشود .آیا واقعا بخت به ما رو کرده؟
ظهر :به پترزبورگ میرسم و در همان ابتدا حس
عجیبی را در هوای آن استش��مام میکنم .حسی
فرات��ر از فوتب��ال و حس��اب و کتابه��ای داخل
مستطیل سبز .این شبیه همان احساسی است که
احتماال ایرانیهای بس��یاری در این چند سال در
فصلهای گرم توریستی در اینجا تجربه کردهاند.
طبق آخری��ن برآوردها حدود  50ه��زار ایرانی از
سراس��ر جهان برای همراهی تیمملی به روس��یه
آمدهاند و همانطور که چند ش��ب گذشته شاهد
بودی��م ،هواداران پرش��ور با پرچمه��ا و فریادهای
«ایران» و بوق مشهورش��ان قلب مس��کو شامل
میدانهای س��رخ و مانژنایا ،پ��ای دیوار کرملین،
حوال��ی س��اختمانهای دوما و بالش��ویی تئاتر و
همچنین خیابان قدیمی آربات را به تسخیر خود
درآورند .همانند پارسال دور از انتظار نیست که از
امشب بلوار «نفس��کی» ،قلب پترزبورگ و محور
تحوالت تاریخ معاصر روس��یه نی��ز به بزرگترین
فستیوال فارسیزبانان جهان در خارج از جغرافیای
آسیایی زبان فارسی بدل شود.
نیمهش�ب :پدیده «شبهای س��فید» در مناطق
نزدیک قطب شمال یکی از جذابیتهای توریستی
مش��هور پایتخت دوم روسهاس��ت .در شبهای
سفید پترزبورگ هوا تنها برای یک ساعت تاریک

میشود و س��اعت  3خورش��ید دوباره در آسمان
شمالی میدرخشد و این یعنی بیخوابی بیشتر ما
و ش��اید بیداری بیشتری .این من را به یاد داستان
مشهور «شبهای سفید» داستایوفسکی ،نویسنده
بزرگ قرن نوزدهم��ی روس میاندازد که روایتگر
بیخوابیها و الجرم پرسههای شبانهروزی در این
شهر است .این تنها داستان مهم خالق سنتگرای
شاهکار «جنایت و مکافات» و روایتگر زشتیهای
پترزبورگ ،پایتخت مدرنیته روسی ،با آن دیوارهای
زرد و چرکش اس��ت ک��ه داستایوفس��کی در آن
تصویری س��فید از زندگی شهری ارائه کرده است؛
تصویری منتج به رهیافت انس��انی ک��ه در اغلب
داستانهای سیاه او غایب است.
این ش��بها تا ش��امگاه جمعه در سفیدترین
ش��بهای فوتبال ایران ،من و هزاران هوادار ایرانی
دیگر که برای مصاف با مراکش به ورزشگاه میرویم
ف��ارغ از رویای پیروزی در نخس��تین بازیمان در
جامجهان��ی ،این فرصت را داریم ت��ا فراتر از برد و
باخت فوتبال به رهیافتی مهمتر برسیم .حضور ما
در س��ختترین گروه جامجهانی ،بهترین مواجهه
ملت ما با کاستیهای خودش آن هم در بحبوحه
سوءمدیریتهای داخلی و تحریمهای خارجی است.
پرسههای شبهای سفید من را به جهتی دیگر
میکش��اند .یک شبکه روس��ی میگوید پیشبینی
هوای گرم در جزیره کرستوفس��کی در شمال غربی
شهر و بر دهانه خلیج فنالند باعث شده که مردم شهر
کنایه بزنند که «پارس»ها و «مور»ها -مراکشیها -با
خودشان هوای گرمسیریشان را هم آوردهاند.
طرف��ه آنک��ه پترزب��ورگ در  2قرن گذش��ته
مهمترین مرکز شرقشناسی و ایرانشناسی روسیه
و چه بسا اروپا بوده است .شهر «پطر» همان جایی
است که میراث پارسی و موری در آثار بزرگترین
افتخار فرهنگیاش «الکس��اندر پوشکین» جوالن
میدهن��د؛ پدر ادبی��ات نوین روس ک��ه بیاندازه
مله��م از ادب و عرفان ایرانی بود و در عین حال در
نمایشنامهای که خود درباره سرگذشت پدربزرگش
نگاش��ته ،او را «گانیبال» ،یک برده مور سیهچرده
خوانده که تزار به پسرخواندگی برگزید.
حال گویی ما هر دو ملت بازگشتهایم تا در یک
نمایش حماسی بار دیگر روسهای عاشق پوشکین
را در عظیمتری��ن و مدرنتری��ن صحن��ه نمایش
پترزبورگ بیخواب کنی��م .خدایا این بیخوابی را
از ما نگیر!
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حمایت از بخش خصوصی
برای راهاندازی خط بندرلنگه به قطر

مدی��ر اداره بن��ادر و دریان��وردی بندرلنگه
مجموع��ه بنادر غ��رب هرم��زگان را کانون ثقل
تجارت دریایی در منطقه خلیجفارس دانس��ت
و از آمادگ��ی ب��رای حمایت از س��رمایهگذاران
بخش خصوصی در زمینه گردش��گری دریایی،
حملونق��ل و راهاندازی خط مس��افری لنگه به
قطر خبر داد .قاس��م عسکرینس��ب در دیدار با
یک هیأت س��رمایهگذار داخلی اظهار داش��ت:
زیرس��اختهای اقتصادی بنادر غرب هرمزگان
ب��رای س��رمایهگذاران فراهم اس��ت .وی ضمن
استقبال از مشارکت سرمایهگذاران داخلی و اعالم
آمادگی کامل برای خدماترسانی و ارائه هرگونه
تسهیالت به منظور تسهیل فرآیند سرمایهگذاری
گفت :بنادر غرب هرم��زگان کانون ثقل تجارت
دریایی در منطقه خلیجفارس و گزینهای مناسب
برای سرمایهگذاری در زمینه گردشگری دریایی،
حملونقل و راهاندازی خط مسافری لنگه به قطر
اس��ت .وی با بیان اینکه زیرساختهای مناسب
اقتص��ادی و واردات و ص��ادرات در این مجموعه
برای سرمایهگذاران فراهم است ،افزود :گسترش
گردش��گری دریایی ،حملونقل و راهاندازی خط
مس��افری لنگه به قطر نهتنها به عنوان فرصتی
برای بهرهوری اقتصادی س��واحل و ایجاد شغل
در این منطقه دارای اهمیت است ،بلکه با تقویت
بخش خصوصی در بنادر غرب هرمزگان میتوانیم
به رشد و توسعه اقتصادی دست یابیم.
گفتوگو

برگ برنده در دست «اون» است

ادامه از صفحه اول

بحثی که در اینجا مطرح میشود این است که
نزدیک شدن بیش از پیش آمریکا و کرهشمالی
به یکدیگر عالوه بر چین میتواند کرهجنوبی را
هم تهدید کن��د ،چرا که در این وضعیت موازنه
قدرت میان  2همس��ایه شمالی و جنوبی برقرار
میشود و ایاالت متحده دیگر نمیتواند از سئول
به عنوان اهرم فشار بر پیونگیانگ استفاده کند
و همین موضوع میتواند آرام آرام بر ژاپن تاثیر
بگذارد .مجموع این مولفهها باعث میشود روابط
کرهشمالی و آمریکا دارای پیچیدگیهای خاص
خود باش��د و نمیتوان دیدار رهبران  2کشور را
پایان همه چیز دانس��ت ،بلکه فع� ً
لا باید آنرا
تابوشکنی سیاسی و امنیتی نام گذاشت.

