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ورزشی

اخبار

از اقدام ملیپوشان هندبال در
مسابقات قهرمانی آسیا تقدیر شد

از اقدام ملیپوشان هندبال ایران در جریان رقابتهای
قهرمانی آسیا با حضور تعدادی از مسؤوالن تقدیر شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی فدراس��یون هندبال ،در این
مراسم که به واسطه تجلیل از خانوادههای معظم شهدا،
جانبازان شیمیایی و اسرای  8سال دفاعمقدس برگزار
شد ،علیرضا پاکدل ،رئیس فدراسیون به همراه اهللکرم
استکی و میالد مسائلی ،کاپیتانهای تیمملی هندبال
حضور یافتند و از حرکت ملیپوشان در جریان رقابتهای
قهرمانی مردان آسیا در کویت و پیش از بازی با این تیم،
با اهدای تابلو فرش و لوح تقدیر تجلیل شد .در جریان
دیدارهای تی م ملی ایران در قهرمانی آس��یا که دیماه
س��ال گذشته در کویت برگزار شد ،پیش از بازی ایران
و کویت ملیپوش��ان با سالم نظامی حین پخش سرود
مقدس کش��ورمان ،نسبت به مقام شامخ شهدا و پرچم
پرافتخار کشورمان ادای احترام کردند.

مخالفت نیمی از ساکنان توکیو
با برگزاری المپیک در سال ۲۰۲۱

در حالی که پیش از این در جلسهای با حضور برخی مسؤوالن
و اعضای هیأترئیسه فدراسیون فوتبال مقرر شد پاسخی روشن
درباره ماهیت فدراسیون به فیفا داده شود ،در جدیدترین اتفاق،
این فدراسیون درخواست مهلت  ۲هفتهای برای تعیین تکلیف
خواستههای فیفا را مطرح کرده است .پس از برگزاری جلساتی
با حضور برخی مسؤوالن و کارشناسان حقوقی و مدیران ارشد
فدراسیون فوتبال پیرامون اخیر فیفا نسبت به اساسنامه اصالحی،
قرار بر این بود در نامهای صریح و روشن جواب خواستههای فیفا
داده و اعالم ش��ود فدراسیون فوتبال با استناد به قوانین جاری
کش��ور جزو نهادهای «عمومی غیردولتی» است و هر عنوانی
غیر این ،مغایر قوانین ملی ایران خواهد بود؛ موضوعی که باعث
شد محمود اسالمیان عضو هیأترئیسه فدراسیون فوتبال در
اظهارنظری آن را غیرممکن بداند و ورود شخص رئیسجمهور
به موضوع اصالح اساسنامه را خواستار شود .در تازهترین اتفاق
اما فدراسیون فوتبال روز یکشنبه هشتم تیر ،در نامهای به فیفا
خواستار مهلت بیشتر شده تا ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع
را برای جلب رضایت فیفا و رفع سوءتفاهمات طرفین بررسی کند.
فدراسیون فوتبال این مهلت را به عنوان بررسی بیشتر موضوع در
دولت و برگزاری جلسات بیشتر برای یافتن یک راهکار مناسب
درخواست کرده که این نهاد بینالمللی هنوز پاسخی به خواسته
ایران نداده است .محمود اسالمیان ،عضو هیأترئیسه فدراسیون
فوتبال صبح دیروز با بیان اینکه حل مشکل اساسنامه فدراسیون
فوتبال و جلب رضایت فیفا خارج از توان این فدراسیون است،
ورود شخص رئیسجمهور به این موضوع را خواستار شده است؛
موضوعی که حکایت از ضعف و ناتوانی مسؤوالن فدراسیون و
بیبرنامگی مطلق آنها در مدیریت فوتبال و اصالح اساس��نامه
ی ک��ه در نتیجه حضور مدیرانی ضعیف
دارد .ضعف سیس��تم 
حاصل شده و متاسفانه تنها دستاورد حضور این افراد در فوتبال
کشور نیز ایجاد مشکل و انعقاد قراردادهای میلیاردی و خالف
منافع ملی بوده است .امید است که با تدبیر دلسوزان ورزش و
حذف افراد بیاثر از چرخه فوتبال که منافع فردی را بر منافع
ملی ترجیح میدهند ،زمینه رشد و تعالی فوتبال کشور بیش
از پیش فراهم شود.
■■رئیسجمهور در موضوع اصالح اساسنامه فدراسیون ورود
کند

بیش از نیمی از مردم و ساکنان شهر توکیو مخالف
برگزاری بازیهای المپیک در سال  ۲۰۲۱هستند .به
گزارش،bangkokpostبراساسنظرسنجیمنتشرشده
در روز دوشنبه ،بیش از نیمی از ساکنان توکیو معتقدند
المپیک سال  ۲۰۲۰نباید سال آینده برگزار شود .آنها
معتقدند باید تأخیر در برگزاری بازیها بیشتر شود یا
این رقابتها به خاطر ترس از کرونا به طور کامل لغو
شود .این نظرسنجی که توسط  2سازمان خبری ژاپنی
انجام شده بعد از آن بود که کارشناسان بهداشت هشدار
دادند حتی یک سال تأخیر ممکن است برای برگزاری
ایمن بازیهای المپیک کافی نباش��د .در نظرسنجی
انجام ش��ده 51/7 ،درصد از پاسخدهندگان امیدوارند
بازیها در س��ال  ۲۰۲۱دوباره به تعویق بیفتد یا لغو
ش��ود ،در حالی ک��ه  46/3درصد میخواهند المپیک
در این س��ال برگزارش��ود .در میان مخالفان برگزاری
بازیهای المپیک  27/7درصد گفتند میخواهند این
بازیها به طور کامل لغو شود ،در حالی که  ۲۴درصد
ترجیح میدهند بازیها با تعویق دوم مواجه شود .این
نظرسنجی تلفنی ،بین  ۲۶تا  ۲۸ژوئن توسط تلویزیون
کیودو و تلویزیون توکیو  MXانجام شد .همچنین از
بین کس��انی که گفتند میخواهند بازیها سال آینده
برگزار ش��ود 31/1 ،درصد گفتن��د این رویداد باید به
صورت مقطعی از جمله بدون تماشاگر انجام شود ،در
حالی که  15/2درصد اظهار داش��تند میخواهند یک
المپی��ک تمام عیار را ببینند .توکیو  ۲۰۲۰ماه مارس
به دلیل انتشار ویروس کرونا در جهان به تعویق افتاد و
بدین ترتیب بدترین اختالل در المپیک از زمان جنگ
دوم جهانی به وجود آمد .این بازیها قرار است از ۲۳
ج��والی  ۲۰۲۱آغاز ش��ود ،اگرچه هنوز هم به عنوان
المپیک  ۲۰۲۰توکیو شناخته میشود.

زمانبندی رقابتهای لیگ قهرمانان
آسیا اعالم شد

عضو هیأترئیسه فدراسیون فوتبال میگوید اگر دولت در
موضوع اساسنامه فدراسیون دخالت نکند ،مشکل حل نمیشود و
شخص رئیسجمهور باید ورود کند تا آسیبی به ورزش کشور وارد
نشود .محمود اسالمیان درباره اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال

درخواستمهلتفدراسیونفوتبالایرانازفیفا

جنجال بر سر یک بند

در جمع خبرنگاران اظهار داشت :بحث اساسنامه فدراسیون حدود
 10-12سال است که وجود دارد .فیفا  209عضو دارد و یکی
از اصولی که فیفا در پذیرش اعضا دارد این اس��ت که ماهیت
فدراسیون باید خصوصی باشد ،البته نه اینکه دور از قوانین کشور
باشد ،مثل اتاقهای بازرگانی و مؤسسات خصوصی دیگر که کار
میکنند و در خدمت کشور هستند ولی ماهیت دولتی ندارند.
ما هم نباید خوشحال باشیم که همه چیز ما دولتی باشد .مگر
در اقتصاد که  70تا  80درصد آن در اختیار دولت است ،اتفاقات
خوبی میافتد؟ وقتی ما کار را به مردم میدهیم ،این اتفاق بدی
نیست .جنگ را هم نیروهای داوطلبانه مردمیاداره کردند .وی
ادامه داد :تأکید مقام معظم رهبری و مسؤوالن کشور این است
که کارها را به مردم واگذار کنیم ،البته هر کاری را به اهل آن
باید واگذار کنیم و نباید به طور مثال کارخانه نیشکر هفتتپه را

صالحیامیری :جودو به روزهای اوج بازمیگردد

«ویزر» میرود و جودو میماند
رئیس کمیته ملی المپیک به همراه کیکاووس سعیدی ،نصراهلل
س��جادی ،علی دادگر و بهداد س��لیمی صبح دیروز دوشنبه از
 ۳فدراس��یون جودو ،تیراندازی ب��ا کمان و جانبازان و معلوالن
بازدید کرد .هنگام بازدید از فدراس��یون جودو بود که سیدرضا
صالحیامیری در جم��ع خبرنگاران
گفت :امیدوارم با رس��یدگی عادالنه
دادگاه بینالمللی ورزش نتیجه جودو
به نفع ایران باشد .رئیس کمیته ملی
المپیک در بازدید از فدراسیون جودو
اظهار داش��ت :آینده جودو از نظر من
روشن است .آینده از آن کسانی است
که مقابل رفتار فدراسیون جهانی مقاومت کردند .این دوره زودگذر
است و جودو به اوج بازمیگردد .در همه استانها نسل جوان به
عرصه آسیا ،جهان و المپیک بازمیگردند .با نگاه امیدوارکننده
معتقدم روزهای اوج جودو در پیش اس��ت .وی افزود :مجموعه
مدیریت جودو و میراس��ماعیلی با انگیزه و جدی توانستند این
خانواده بزرگ را با وجود چالشها حفظ و رویدادها را برگزار کنند
و این انسجام قابل تقدیر است .صالحیامیری تاکید کرد :درباره
دیپلماسی باید بگویم ما از همه ظرفیت الزم برای اثبات حقانیت
جودو استفاده کردیم .بیش از  ۲۰مالقات با مقامات بینالمللی
برای حقانیت جودو و اثبات نظرات غلط فدراسیون جهانی جودو
داشتم .بارها گفتیم رفتار ویزر سیاسی و انتقامجویی از جودوی
ایران است .رئیس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد :نتیجه
 CASدر صورت رسیدگی عادالنه به نفع ایران خواهد بود .وزارت،
کمیته و کادر مدیریتی وزارت ورزش باید از جودو حمایت کنیم
تا این رشته در وضعیت تعلیق دغدغه نداشته باشد .ما پیگیر این
موضوع هستیم .هفته گذشته با وزیر و علینژاد جلسه داشتیم؛

امیدوارم نتیجه دادگاه به سود ایران باشد تا کسانی که با انگیزه
سیاسی به دنبال انتقام از جودو هستند ،رسوا شوند .حرف آخر
اینکه ویزر میرود و جودو میماند.

■■آرش میراسماعیلی :به خاطر کشورم سیلی خوردم

از س��وی دیگر رئیس فدراسیون
جودو با اشاره به برنامههایی که برای
آینده این فدراسیون دارد ،گفت :توجه
به ردههای پایه در اولویت کار ما است
و نهال خوبی را برای آینده کاشتهایم.
آرش میراسماعیلی در بازدید رئیس
کمیته ملی المپیک از فدراسیون جودو
با اشاره به فعالیتهایی که در این رشته انجام شده است ،گفت:
جودو به عنوان اولین رشته رزمی حاضر در المپیک عمری ۶۰
ساله دارد که حدود  ۶۰هزار نفر هم به عنوان خانواده جودو
در حال فعالیت هستند .وی ادامه داد 6 :ماه اول سال  ۹۸را
با شرایطی متفاوت شروع کردیم و توانستیم در ردههای سنی
نوجوانان و جوانان عملکرد خوبی داش��ته باش��یم و در ادامه
کسب سهمیه المپیک را دنبال کردیم اما در مسابقات جهانی
ژاپن با اتفاقات ناگواری مواجه شدیم .رئیس فدراسیون جودو
در ادامه به فشارهایی که به خاطر اتفاقات اخیر به خودش و
فدراسیون وارد شده است اشاره کرد و گفت :به خاطر نظام و
جودو س��یلی خوردیم و حتی در داخل هم شرایط به نحوی
پیش رفت که کار ما سختتر شد .میراسماعیلی در ادامه با
تاکید بر اینکه صالحیامیری بخوبی در جریان پرونده جودوی
ایران در دادگاه بینالمللی ورزش قرار دارد ،گفت :خطوط قرمز
نظام را میدانم و افتخار میکنم که به خاطر کشورم سیلی
خوردم اما متأسفانه حمایت خوبی نشدم.

به  ۲جوان که تجربه ندارند واگذار کنیم .باید چنین مجموعهای
را به کارآفرینهایی که عمرشان را در این کار گذاشتهاند ،واگذار
کنیم .باالخره ما با فیفا به مشکل خوردیم و آنها تأکیدشان این
است که فدراسیون نهاد خصوصی باشد ،البته قوانین کشور باید
در آن حاکم باشد .ما این مشکالت را به وزارت ورزش و دولت
منعکس کردیم و موضوعی نیس��ت که فدراس��یون به تنهایی
تصمیم بگیرد ،چون باید قانون شود و دولت باید الیحه آن را به
مجلس بدهد .نمیشود  209عضو فیفا یک چیزی را بپذیرند
و ما بگوییم نه .این موضوع هم اتفاق بدی نیس��ت و عارضهای
ندارد .هیچکس نگفته اس��ت کاری را به مردم واگذار کنیم ،بد
است ،کجا از این کار ضرر کردهایم؟ در مجمع فدراسیون فوتبال
هم اعضای هیأتهای فوتبال ،باش��گاهها ،کاپیتان تیم ملی و
همه کسانی که درگیر فوتبال هس��تند ،حضور دارند و درباره

ای��ن موضوع تصمیم میگیرند .مگر این جمع برخالف مصالح
کشور تصمیم میگیرند؟ همه این افراد تأییدصالحیت شدهاند.
عضو هیأترئیس��ه فدراس��یون فوتبال افزود :اصالح اساسنامه
فدراسیون فوتبال به صالح کشور است .ما به یک نقطه خاصی
رسیدهایم و انتظار من از دولت و شخص رئیسجمهور این است
که به این مس��أله ورود کنند .االن در جامعه به خاطر یکسری
س��وءتدبیرها مشکالت اقتصادی داریم و فقط فوتبال است که
عده زیادی به آن دلخوش هستند و نباید آن را با مشکل مواجه
کنیم ،آن هم به خاطر س��وءتدبیر و اصراری که داریم؛ بگوییم
 209عضو فیفا اش��تباه میکنند و ما درس��ت عمل میکنیم.
این مس��أله در حد رئیسجمهور است .ایشان باید ورود کند و
ی گرفته شود که خدای ناکرده آسیبی به ورزش کشور
تصمیم 
وارد نشود.

فدراسیون کشتی به دنبال دریافت مجوز برای بازگشایی سالنها

لیگ از مرداد استارت میخورد؟

این روزها فدراسیون کشتی در حال نامهنگاری با نهادهای
مربوط برای از س��رگیری رسمی فعالیتهای کشتیگیران
و بازگشایی سالنهای کشتی است .در حالی که لیگ برتر
فوتبال در روزهای گذشته از سرگرفته شده و بازیها طبق
برنامه در حال پیگیری است ،هنوز
ستاد مقابله با کرونا با شروع دوباره
فعالیته��ای خیلی از رش��تههای
ورزش��ی موافقت نکرده و کش��تی
نیز یک��ی از همین رشتههاس��ت.
هر چند کش��تیگیران در سراسر
ای��ران ضمن رعای��ت پروتکلهای
بهداشتی تمریناتشان را به صورت انفرادی دنبال میکنند
اما هنوز س��النهای کشتی اجازه فعالیت رسمی ندارند ،در
حالی که سازمان لیگ فدراسیون کشتی پیش از این اعالم
کرده بود قصد دارد مردادماه استارت لیگ برتر آزاد و فرنگی
را بزن��د .در همین رابطه فدراس��یون کش��تی نامهنگاری و
پیگیریهای الزم را داشته است تا بتواند مجوز الزم را برای
آغاز فعالیت دوباره س��النهای کشتی و در پی آن برگزاری
لی��گ برتر از وزارت ورزش و س��تاد مقابله با کرونا بگیرد.
س��یدجالل عسگری ،دبیر فدراس��یون کشتی با اعالم این
خبر به تس��نیم گفت :در این مدت پیگیر بودیم که بعد از
مدتی نسبتاً طوالنی سالنها دوباره بازگشایی شوند ،ضمن
اینکه برگزاری لیگ برتر برای کش��تیگیران و مربیان حائز
اهمیت است و دنبال این هستیم که اگر ستاد مقابله با کرونا
و وزارت ورزش مجوز الزم را بدهند و س�لامت ورزشکاران
به خطر نیفتد ،لیگ را از مردادماه اس��تارت بزنیم .در این
رابطه مکاتبات الزم را داشتیم و منتظریم آنها جواب دهند.

کش��تی جزو آخرین رشتههایی اس��ت که اجازه بازگشایی
خواهد گرفت ،چون ورزشی تن به تن است .حاال باید دید
چه تصمیمی در این رابطه اتخاذ میشود.

■■بازار بزرگ ایران  ۱۲کشتیگیر جذب کرد

خب��ر دیگ��ر از کش��تی اینک��ه
مس��ؤوالن تیم ب��ازار ب��زرگ ایران
قرارداد  ۱۲کشتیگیر را برای شرکت
در لیگ برتر کشتی آزاد ثبت کردند.
بعد از ش��روع رس��می ثبت قرارداد
کشتیگیران در سازمان لیگ ،تیم
کشتی آزاد بازار بزرگ ایران با حضور
کیومرث محرابی ،پژمان درس��تکار و داوود رخشخورشید
قرارداد  12کش��تیگیر مدنظر خود را در س��ازمان لیگ به
ثبت رساند .بازار بزرگ ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی
در لیگ برتر کش��تی آزاد ،دیروز با کشتیگیرانی همچون
رضا اطری ،مجید داس��تان ،امیرحس��ین مقصودی ،بهنام
احس��انپور ،پیمان یاراحمدی ،میثم نصیری ،امیرحسین
حس��ینی ،احمد ب��ذری ،کام��ران قاس��مپور ،محمدجواد
ابراهیمی ،مجتبی گلیج و محمدحسین محمدیان قرارداد
امضا کرد تا اس��تارت رس��می خود را برای حضور در لیگ
برتر کش��تی س��ال  99بزند .از میان  12کشتیگیری که
دیروز توس��ط بازار بزرگ ایران جذب شدند 2 ،کشتیگیر
س��همیه ملیپوش به حس��اب میآمدند .با توجه به مالک
ق��رار دادن مس��ابقات جهانی  2019رضا اط��ری و بهنام
احس��انپور جزو س��همیههای ملیپوش تیم ب��ازار بزرگ
ایران هس��تند و این تیم میتواند یک ملیپوش دیگر هم
جذب کند.

درخششعبدیمقابلخارجیهایخطحملهپرسپولیس

تولید ملی

فصل جدید لیگ قهرمانان آس��یا با حضور  ۴۰تیم
برگزار خواهد شد و قرار است قرعهکشی این رقابتها
در ماه دس��امبر انجام ش��ود .به گزارش الوطن ،فصل
جدی��د لیگ قهرمانان آس��یا در س��ال  ۲۰۲۱-22با
حض��ور  ۴۰تیم و در  ۱۰گروه  4تیمی برگزار خواهد
شد و  ۲۰تیم از شرق آسیا و  ۲۰تیم از غرب آسیا در
این مسابقات رقابت خواهند کرد .کنفدراسیون فوتبال
آسیا قرعهکشی لیگ قهرمانان آسیا در سال  ۲۰۲۱را
ماه دسامبر انجام خواهد داد تا تیمها حریفان خود را
بشناس��ند .قرار اس��ت مرحله مقدماتی اول  ۱۲ژانویه
( ۲۰۲۱دی  )۹۹برگزار شود اما مرحله گروهی در ماه
فوریه ( 2022بهمن  )۹۹استارت خواهد خورد .هفته
نخست این رقابتها نیز  ۸و  ۹فوریه ( ۲۰و ۲۱بهمن)،
هفته دوم  ۱۵و  ۱۶فوریه ( ۲۷و  ۲۸بهمن) ،هفته سوم
 ۱و  ۲مارس ( ۱۱و  ۱۲اسفند  ،)۹۹هفته چهارم ۱۵
و  ۱۶مارس( ۲۵و  ۲۶اس��فند) ،هفته پنجم  ۱۲و ۱۳
آوریل ( ۲۴و  ۲۵فروردین  )۱۴۰۰و هفته ششم  ۲۶و
 ۲۷آوریل ( ۷و  ۸اردیبهشت  )۱۴۰۰برگزار خواهد شد.
همچنین قرار است دور رفت یکشانزدهم نهایی  ۱۶و
 ۱۷مه( ۲۷و  ۲۸اردیبهشت  )۱۴۰۰و دور برگشت ۲۴
و  ۲۵مه( ۴و  ۵خرداد  )۱۴۰۰برگزار شود.
روزنامه الوطن همچنین نوشت  AFCبه همه تیمها
هشدار داده به دنبال کنارهگیری و انصراف از فصل جاری
لیگ قهرمانان آس��یا نباش��ند و اگر تیمی انصراف دهد،
پیامدهای وخیمی در انتظارش خواهد بود و بشدت جریمه
مالی خواهد شد.

در شرایطی که مطمئنا بعد از مصدومیت
لیگ برتر
وحید امیری ،ذهن یحیی گلمحمدی
درگیر خأل بزرگی بود که در خط حمله پرس��پولیس با غیبت
اوساگونا و فسخ قرارداد آنتونی استوکس به وجود آمده و اینکه
تنها علی علیپور را در اختیار دارد ،این مهدی عبدی بود که پاسخ
اعتماد سرمربیاش را داد .او به عنوان بازیکن جانشین مقابل پیکان
وارد زمین شد و با  2گل موجب پیروزی  3بر یک قرمزها برابر
شاگردان ویسی شد .مهدی عبدی پس از آنکه ناگهان در داربی
رفت از سوی گابریل کالدرون به ترکیب وارد شد و توانست تک
گل  3امتیازی تیمش را برابر استقالل به نام خود ثبت کند ،کامال
ناپدید شد .فرصتهایی که بعد از آن نصیب این مهاجم شد به

هیچوجه نتوانست با فرصتطلبی او همانند داربی همراه شود تا
در نقل و انتقاالت زمس��تانی هم با جذب اس��توکس و اوساگونا
کامال محو ش��ود .با این حال بعد از اینکه آنتونی اس��توکس با
حاشیهس��ازی فراوان و ب ه رغم موفقیت مقطعی که در این تیم
داش��ت ،از جمع سرخپوشان جدا شد و اوساگونا هم با توجه به
شیوع کرونا نتوانست به تهران بازگردد و در پی مصدومیت وحید
امیری در اواسط نیمه اول جدال با پیکان ،ناگهان مهدی عبدی
از سوی یحیی گلمحمدی فراخوانده شد تا فرصت دوبارهای بیابد
برای رقم زدن سرنوشت خود در پرسپولیس.
مهدی عب��دی  2بار در این بازی فرصت گلزنی تیمش را با
سخاوتمندی باالیی به قصد آقای گل کردن همشهریاش از دست

داد و نش��ان داد در ارسال پاس گل تبحر ندارد اما  2گل هم به
نام خود ثبت کرد .او ابتدا با مهار دیدنی ارسال محمد نادری و از
پیش برداشتن مدافعان پیکان با حرکات بدن ،از سد شیخ ویسی
هم گذشت و دروازه خالی را گشود .دقایقی بعد نیز عبدی این بار
باالتر از مدافعان پیکان به هوا برخاست و ضربه سر مهارنشدنی
خود را وارد دروازه پیکان کرد.
بازگش��ت مهدی عبدی گمنام باعث ش��د حداقل کمی از
آش��فتگی ذهن یحیی در پی مصدومی��ت وحید امیری و نبود
اوساگونا کاسته شود .حاال باید دید این مهاجم جوان قادر خواهد
ب��ود این روند را تداوم بخش��د یا همانند داربی یک جرقه دیگر
بوده است.

بنبست راهبردی خانم صدراعظم
نگاه

ادامه از صفحه اول

اقداماتی مانند اصرار آمریکا بر ناکارآمدی
س��اختار ناتو ،تأکید کاخ سفید بر افزایش هزینههای نظامی
اعضای پیمان آتالنتیک ش��مالی و اعمال تعرفههای گمرکی
ب��ر خودرو ،فوالد و آلومینیوم صادراتی اروپا به آمریکا نیز در
ش��کلگیری این روند تأثیرگذار بوده اس��ت .همانگونه که
مشخص است ،مرکل از یک عزم و اراده واقعی در میان اعضای
اتحادیه اروپایی (مخصوصا آلمان و فرانسه) در نفی فرمانبرداری
از آمریکا سخن نمیگوید! در حقیقت صدراعظم ژرمنها معتقد
اس��ت در ش��رایطی که آمریکا قواعد بازی قدرت در  2سوی
آتالنتی��ک را بر ه��م زده و قصد ندارد تعهدات قبلی خود در
قبال مهرههای بیاراده اروپاییاش را اجرایی و عملیاتی کند،
اروپا ناچار است به گزینههای دیگر فکر کند.
به راس��تی چ��را زمان��ی که صدراعظ��م آلم��ان و دیگر

سیاستمداران اروپایی در قبال لغو موقت تعرفههای گمرکی
آمریکا علی��ه برخی کاالهای اروپایی(غیر از مواردی که قبال
وضع شده بود) به طور غیررسمی مکانیسم ماشه علیه ایران را
فعال کردند ،وی سخنی از پایان رهبری آمریکا بر اروپا به میان
نیاورد؟! آیا خانم مرکل فراموش کرده است در جریان صدور
قطعنامه اخیر ش��ورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
دولت متبوعش در شورای حکام پیروی مطلق از کاخ سفید،
وزارت خارجه و وزارت انرژی آمریکا را در دستور کار قرار داد؟
آیا صدراعظم آلمان منکر این حقیقت است که وی خود پس از
خروج رسمی ترامپ از برجام ،دیگر بازیگران اروپایی را نسبت
به استمرار پیوندهای اقتصادی -امنیتی با واشنگتن فراخواند
و از آنها خواست با کاخ سفید بر سر موضوعاتی کماهمیت(!)
مانند خروج از برجام وارد فاز منازعه نشوند؟
بدیهی اس��ت «گذار از آمریکا» یک سرنوشت محتوم در

حوزه روابط بینالملل محس��وب میش��ود و قطعا بازیگران
اروپایی نیز به این سرنوشت تن خواهند داد اما نه در دوران
قدرت امثال مرکل و مکرون! صدراعظم آلمان اگر حتی ذرهای
به اس��تقالل از آمریکا فکر کرده و این مسأله برایش اهمیت
داش��ت ،حاضر نمیش��د دستور پش��تپرده صریح مقامات
آمریکایی مبنی بر صادرات گسترده سالحهای کشتار جمعی
به عربستان و امارات [برای نسلکشی و کودککشی در یمن]
را بپذیرد! مرکل به اندازهای در برابر آمریکا ذلیل اس��ت که
حتی پرونده «شنود مکالمات تلفن همراه خود توسط آژانس
امنیت ملی آمری��کا» را جهت جلوگیری از نارضایتی اربابان
خود در کاخ س��فید مختومه کرد! خانم صدراعظم در جریان
ماسکدزدی آشکار دولت ترامپ از ژرمنها در بحبوحه شیوع
ویروس کرونا نیز موضع مشابهی اتخاذ کرد و به هایکو ماس،
وزیر خارجه و دیگر اعضای دولتش دس��تور داد در اینباره

کمترین موضع��ی علیه دولت ترامپ اتخاذ نکنند! در چنین
شرایطی نمیتوان روی اظهارات مرکل ذرهای حساب باز کرد.
اگر اظهارات اخیر مرکل بخواهد به دس��تمایه و گزارهای
برای توجیه «تفکیک اروپا از آمریکا» در نظام بینالملل امروز
تبدیل ش��ود ،قطعا دچار خطایی سخت و راهبردی شدهایم.
تروئیکای اروپا (آلمان ،انگلیس و فرانسه) هنوز به بازی مستقیم
و همهجانبه خود در زمین کاخ سفید ادامه میدهد و هرگز در
مواضع پشتپرده و مناسبات خود در قالب دیپلماسی پنهان
با کاخ سفید ،حاضر نیستند [البته اگر بخواهد هم ،جرأت و
جس��ارتش را ندارد] خاطر مقامات آمریکایی را مکدر کند! با
این حال خانم صدراعظم باید اطمینان داشته باشد دوران افول
و سقوط اتحادیه اروپایی بسیار نزدیک است! شهروندان اروپایی
در آیند ه نهچندان دور ،ننگ حضور سیاستمداران وابسته به
کاخ سفید مانند مرکل و مکرون را دیگر نخواهند پذیرفت.

