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جهان

 از حدود یک ماه پیش تاکنون که خبر 
سفر جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت 
متحده به اسرائیل و عربستان سعودی 
اعالم شــد، هر چند روز یکبــار اخبار و 
گزارش هایی درخصــوص محورهای 
مختلف نظامی، سیاسی و اقتصادی  این 
سفر ازسوی رسانه ها منتشر شده است. 
رسانه های عربی این سفر را برگ جدیدی 
در تاریخ روابط عربستان و آمریکا و بالطبع 
سایر کشورهای عربی با واشنگتن قلمداد 
کرده اند و مجالت و روزنامه های اسرائیل 
هم به ایــن موضوع اشــاره کرده اند که 
سفر باید به اراضی اشغالی آن هم در بازه 
زمانی که تنش میان ایران و اســرائیل از 
همه جهت به باالترین حد خود رسیده 
و کابینه نفتالی بنت هم در تل آویو از هم 

پاشیده است، در حقیقت می تواند یک 
تسهیل کننده برای فضای فعلی باشد. 
این تسهیل گری به نوعی نشان می دهد 
که بایدن برای رفع و رجوع یک سری از 
مشکالت و شنیدن سخنان و طرح های 
مقامات تل آویــو وارد ســرزمین های 
اشغالی خواهد شد ولی بحث اینجاست 
که بسیاری از تحلیلگران معتقدند بایدن 
در سفرش به منطقه به این دلیل در ابتدا به 
اسرائیل و سپس به عربستان سفر می کند 
که بتوانــد به نگرانی هــا و چالش هایی 
که رژیم صهیونیســتی بــرای خودش 
متصور است، پاسخ بدهد اما باید توجه 
کرد که بایدن صرفاً در ســفر به اسرائیل 
»گوینده اصلی« نخواهد بود. شکی در این 
وجود ندارد که نه تنها بایدن بلکه ساختار 
سیاسی، امنیتی و اقتصادی باالدستی 
در آمریکا از مولفه هایی که جامعه یهود و 
آیپک مطرح کرده، پیروی می کنند و به 
همین دلیل ما شاهد آن هستیم که بایدن 

هم باید به گله و شکایت و حتی طرح های 
ابالغی اسرائیل به واشنگتن گوش فرادهد 
و هم اینکه باید طرح هــای خود را که به 
موازات حیثیت سیاســی دموکرات ها 
تنظیم شده، برای تل آویو تشریح کند. 
اینکه منابع اســرائیل اعالم کرده اند که 
بایدن در ســفرش به اسرائیل قرار است 
عالوه بر دیدار با مقامات فعلی و نتانیاهو در 
نشست مجازی چهارجانبه با حضور یائیر 
الپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، 
نارندرا مودی، نخست  وزیر هند و محمد 
بن زاید آل نهیان، رئیس امارات دیدار و 
گفت وگو کند و سپس نشان عالی دولتی 
را از اســحاق هرتزوگ، رئیس جمهور 
اسرائیل دریافت کند، صرفاً یک برنامه 
عادی دیپلماتیک است اما آنچه در این 
میان غیرعادی به شمار می رود سخنانی 
است که وزیر جنگ اسرائیل دقیقاً چند 
ساعت قبل از ورود بایدن به اسرائیل مطرح 
کرده است. بنی گانتس در یک سخنرانی 

گفت که در سفر جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا به منطقه او را در جریان پیشرفت 
انجام شــده در زمینه ایجــاد »ائتالفی 
نظامی« در قبال ایران خواهد گذاشت. 
گانتس اخیرا و پس از سفرش به آمریکا 
و دیدار با وزیر دفاع این کشور، اظهاراتی 
درباره تالش ها به رهبری واشنگتن برای 
امضای یک توافق دفاع هوایی میان رژیم 
صهیونیستی و کشورهای عربی منطقه 
در قبال تهدید پهپادها و موشــک های 
ایران مطرح کرده بود که این کشورهای 
عربی شامل امارات متحده عربی، مصر، 
اردن، بحرین، عربستان سعودی و قطر 
می شــوند. منابع خبری به نقل از یک 
دیپلمات اســرائیلی خبر می دهند که 
عراق نیز در نشست آتی شورای همکاری 
خلیج فارس شرکت خواهد کرد. در این 
میان باید توجه کرد که سخنان گانتس 
با محوریت تشکیل ائتالف نظامی علیه 
تهران را باید نوعی برنامه ارائه شده از سوی 

تل آویو دانست که مقامات آن امید دارند 
اعراب منطقه را هم با خود وارد این ائتالف 
کنند و در این میان ایاالت متحده هم باید 

در جریان این پروژه قرار بگیرد. 

دورهمی با   شیوخ! 
اگر به بخش دوم برنامه ســفر بایدن 
توجه کنیــم، می بینیم که عربســتان 
سعودی نه تنها میزبان او خواهد بود بلکه 
در این بین سران کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس هم قرار اســت با 
بایدن در قالب یک نشست مشترک دیدار 
داشته  باشــند که رهبران عراق، اردن و 
مصر هم در این جلسه به عنوان متحدان 
آمریکا و عربستان حضور خواهند داشت. 
در نمای اول باید ســفر بایــدن را یک 
عقبگرد علنی از شعارهای حقوق بشری 
دموکرات ها دانســت؛ چراکــه او بدون 
شک نه تنها با پادشــاه عربستان دیدار 
خواهد کرد بلکه با محمد بن ســلمان، 
ولیعهد عربســتان ســعودی که او را به 
صورت غیرمستقیم قاتل جمال خاشقجی 
اعالم کرده بود هم دیدار می کند. همین 
موضوع باعث شده تا بسیاری از انجمن ها 
و فعالین حقوق بشری در ایاالت متحده 
دولت بایــدن را به باد انتقــاد بگیرند و 
به همین دلیل او حــال در داخل هم بر 
سر سفرش به عربســتان با چالش های 

جدیدی روبرو شده است. 
در نمای دوم باید متوجه بود که چند 
روز پیش رویترز اعالم کرد که دولت جو 
بایدن در حال بحث در مورد لغو احتمالی 
ممنوعیت فروش تســلیحات تهاجمی 
آمریکا به عربستان است، اما اتخاذ هرگونه 
تصمیم نهایی در این زمینه به پیشرفتی 
که ریاض در زمینه پایان دادن به جنگ 
در یمن رقم خواهد زد، بســتگی دارد. 
معنای انتشار این خبر آن هم قبل از سفر 
بایدن به عربستان ســعودی این است 
که او صرفاً قرار نیســت در مورد برجام و 
دیدگاه اعراب و به خصوص عربســتان 
در مورد تهران و رفتار ایران در منطقه با 
آنها سخن بگوید، بلکه ایاالت متحده با 
توجه به تورم و رکود اقتصادی در جهان 

به دنبال آن است تا بتواند به هر ترتیبی 
که شده اوضاع اقتصادی خود را هم سر و 
سامان بدهد. این مهم، میسر نخواهد شد 
جز با عقد قراردادهای جدید میان آمریکا 
و عربستان. نمای سومی که بسیار مهم به 
نظر می رسد و تاحدودی دست عربستان 
و اعراب را در مقابل بایدن پُر نگه می دارد، 
پرونــده اوکراین اســت. خروجی های 
اقتصادی این جنگ تا جایی برای غرب 
هزینه زا بوده است که حاال واشنگتن برای 
ضربه زدن به روسیه به دنبال آن است تا 
بتواند نفت و گازِ پهناورترین کشور دنیا 
را به حاشیه براند.  در این میان باید توجه 
شود که بحث پیوند عربستان و اسرائیل با 
یکدیگر هم یکی از محورهایی است که 
بایدن در طول سفرش به منطقه دنبال 
خواهد کرد و در ایــن مورد دو نکته مهم 
وجود دارد. نخســت  آنکه دوشنبه شب 
منابع عبری زبــان از فرود یــک فروند 
هواپیمای رژیم صهیونیستی در فرودگاه 
ریاض پایتخت عربستان خبر دادند که 
این موضوع اگر حقیقت داشــته باشد 
و تایید شــود خود بیانگر آغاز روابط دو 
طرف اســت. اما نکته دوم این است که 
اگر عربستان بخواهد با اســرائیل وارد 
رابطه علنی شود احتماالً در مورد قضیه 
فلسطین مطالباتی را از طرف آمریکایی 
یا اسرائیلی خواهد داشت ولی در این میان 
آنچه که باید موردنظر قرار بگیرد اتحاد و 
مارش سه گانه ای است که صدای آن تا 

تهران به گوش می رسد! 

سخنان وزیر جنگ اسرائیل 
با محوریت تشکیل ائتالف 

نظامی علیه تهران را باید 
نوعی برنامه ارائه شده از 
سوی تل آویو دانست که 

مقامات آن امید دارند اعراب 
منطقه را هم با خود وارد این 

ائتالف کنند و در این میان 
واشنگتن هم باید در جریان 

این پروژه قرار بگیرد
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کمک یک میلیارد یورویی
 اتحادیه اروپا به اوکراین

معاون اجرایی کمیسیون اروپا اعالم کرد، این 
اتحادیه وام یک میلیارد یورویی به اوکراین را دیروز 
)سه شنبه( تایید کرده است. به گزارش اسپوتنیک، 
والدیس دومبروفسکیس، معاون اجرایی کمیسیون 
اروپا در امور اقتصادی در توئیتی نوشت: اتحادیه اروپا 
در حال افزایش کمک های مالی به اوکراین است. 
معاون اجرایی کمیســیون اروپا ادامه داد: وزرای 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبلغ وام یک میلیارد 
یورویی را در قالب کمک مالی بــه اوکراین تایید 
کرده اند. این مقام ارشــد در اتحادیه اروپا در ادامه 
توئیتش نوشت: این وام بخشی از بسته کمک مالی 
کالن جدید برای اوکراین است که توسط مقام های 
مربوطه در اتحادیه اروپا مورد تایید واقع شد. روسیه 
در ۲۴ فوریه سال جاری میالدی به اوکراین حمله 
کرد؛ اقدامی که از سوی بسیاری از کشورهای غربی 
به شدت محکوم شد و به تبع آن، تحریم هایی را علیه 

مسکو در پی داشته است.
    

کارکنان فرودگاه به رئیس جمهور 
سریالنکا اجازه خروج ندادند! 

کارکنان فرودگاه کلمبو پایتخت ســریالنکا، 
به رییس جمهور مستعفی اجازه خروج از کشور 
ندادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع رسمی 
اعالم کردند که رئیس جمهور ســریالنکا، در یک 
درگیری تحقیرآمیز با کارکنان فرودگاه که مانع 
از خروج از کشور شده بودند، مجبور شد فرودگاه 
را ترک کند. گوتابایا راجاپاکســا وعده داده است 
روز چهارشــنبه اســتعفا دهد و راه را برای انتقال 
مســالمت آمیز قدرت در پی اعتراضات گسترده، 
به دلیل بحران اقتصادی بی سابقه کشور باز کند. 
مقامات ســریالنکا گفتند رهبر ۷۳ ساله از محل 
اقامت رسمی خود در کلمبو درست قبل از اینکه 
ده ها هزار معترض روز شــنبه آنرا تسخیر کنند 
گریخت و قصد داشــت به دبی برود. راجاپاکسا به 
عنوان رئیس جمهور از مصونیت سیاسی برخوردار 
است و گمان می رود قبل از کناره گیری می خواهد 
به خارج از کشور برود تا از احتمال بازداشت خود بعد 

از برکناری، جلوگیری کند.

جهان نما

آدرنالین

اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران رای به 
برکناری دراگان اسکوچیچ از هدایت تیم ملی دادند. این 
اعضا در نشست تازه، صالحیت مربیانی مثل کی روش و 
برانکو را نیز برای حضور در تیم ملی تایید نکردند. سوال 
کلیدی اما اینجاست که چه کسی صالحیت خود آنها را 
برای قرار گرفتن در این موقعیت تایید کرده است؟ چراکه 
از آخرین تجربه جدی تک تک این اعضا در فوتبال زمان 
زیادی گذشته و بعضی از آنها شاید خیلی از مفاهیم جدی 

در مورد این ورزش را هم دیگر از یاد برده اند! 

فلسفه ایجاد »کمیته فنی« به طور معمول »سلب مسئولیت« 
از فدراســیون فوتبال است. روسای فدراســیون در دوره های 
مختلف تصمیم های خاصی برای تیم ملی داشتند اما از آن جا 
که نمی خواستند با این تصمیم ها سنجیده شوند و مورد قضاوت 
قرار بگیرند، همه چیز را به کمیته فنی محول می کردند. خروجی 
جلسات کمیته فنی البته معموال همیشه همان چیزی است که 

خود فدراسیون می خواهد. این بار هم کمیته فنی رای به پایان 
همکاری با دراگان اسکوچیچ داده است. ادبیاتی که آنها برای این 
موضوع انتخاب کرده اند هم در نوع خودش جالب به نظر می رسد. 
به گفته اعضای کمیته فنی، دراگان اســکوچیچ »صالحیت« 
ســرمربیگری تیم ملی ایران را ندارد. اگر این صالحیت وجود 
نداشت، چرا اسکوچیچ این همه مدت سرمربی تیم ملی ایران 
بود؟ چرا همین کمیته که از فروردین ماه تشکیل شده، زودتر 
موضوع به این مهمی را تشــخیص نداد؟ برای آن که بیشتر به 
عمق فاجعه پی ببریم، کافی اســت بدانیم که این افراد در کنار 
هم حتی صالحیت کارلوس کی روش برای حضور در تیم ملی 
را تایید نکرده اند. مردی که هشت سال مداوم سرمربی تیم ملی 
بود و ایران را به دو دوره مختلف جام جهانی برد. شاید تصور کنید 
اعضای کمیته فنی بیش از حد سخت گیر هستند و تنها به مربیان 
خاصی صالحیت می دهند. برای خراب شدن این ذهنیت، کافی 
است بدانید خروجی جلســه قبلی این کمیته، انتخاب صمد 
مرفاوی به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان بوده است. یعنی از نظر 
آنها صالحیت صمد خان برای کار کردن در فوتبال ایران بیشتر 
از کی روش و اسکوچیچ است. با چنین کمیته شاهکاری، باید به 

پیشرفت فوتبال ایران در تمامی ابعاد امیدوار باشیم! خیلی از افراد 
حاضر در این جلسه، شاید حتی بدیهیات فنی در مورد فوتبال را 
نیز از یاد برده باشند. در غیر این صورت به همین راحتی چنین 

حکمی صادر نمی کردند.
اعضــای کمیته »فنی« فدراســیون فوتبال چه کســانی 
هستند؟ یکی از آنها »ابراهیم قاسم پور« است که از آخرین تجربه 
مربیگری اش در  فوتبال ایران یک دهه گذشته و هیچ موفقیت 
خاصی هم به عنوان مربی نداشته است. جالب اینکه قاسم پور به 
گفته خودش از همان ابتدا نیز با اسکو مخالف بوده است. ظاهرا 
قرار نیست نتیجه و عملکرد این مربی معیار قضاوت در موردش 
باشد و این مخالفت در هر شرایطی ادامه داشته است. عضو دیگر 
این کمیته، پرویز مظلومی است که این اواخر همه جا حضور دارد 
و برای استقالل هم تصمیم هایی کلیدی می گیرد. این مربی هم 
از قدیم دل خوشی از مربیان خارجی نداشته است. اگر قرار بود 
کمیته فنی خودش راسا برای تیم ملی سرمربی انتخاب کند، 
مظلومی خودش را به عنوان گزینه مطلوب به این کمیته پیشنهاد 
می داد! نفر بعدی »نادر عزت اللهی« است که پیشینه مربیگری 
خاصی ندارد. جالب اینکه پسر او یکی از نفراتی به شمار می رود 
که خواهان برکناری اســکوچیچ از تیم ملی هستند. پس رای 
عزت اللهی پدر در کمیته فنی نیز کامال مشخص به نظر می رسد. 
اصغر مدیرروستا نیز عضو دیگر این کمیته است که آخرین بار 10 
سال قبل سرمربی یک تیم لیگ برتری بود و بعد از آن به عنوان 
مدیرفنی در چند باشگاه کار کرده است. در بین اعضای این کمیته 
احتماال حمید استیلی تنها موافق دراگان اسکوچیچ بوده است. 
جالب اینکه مرتضی محصص نیز در ایــن کمیته حضور دارد. 
مردی که برای سال ها به عنوان کارشناس فعالیت کرده اما هنوز 
تلفظ درست اسم بازیکن ها را یاد نگرفته است. محصص که هرگز 
به دنیای مربیگری وارد نشده، چطور می تواند جزئیات عملکرد 
یک مربی در تیم ملی را بسنجد و چنین تصمیم سرنوشت سازی 
برای تیم ملی بگیرد؟ واضح به نظر می رسد که نه این کمیته فنی 
است و نه تصمیم برکناری سرمربی تیم ملی یک تصمیم منفی 
محسوب می شود. انگیزه های پنهان زیادی برای ایجاد این تغییر 

در این کمیته وجود داشته است.
اگر فدراسیون فوتبال تصمیم به قطع همکاری با اسکوچیچ 
گرفته، باید مسئولیت این تصمیم را بپذیرد. آنها اما در عمل به 
جای انجام این کار، همه چیز را به کمیته فنی محول کرده اند. 
کمیته شخصیت های بازنده ای که هیچکدام امروز چهره های 
موفقی در فوتبال ایران نیستند. افرادی که صالحیت نظر دادن 
در مورد یک مربی بزرگ مثل کی روش را ندارند. این روند برای 
برکناری سرمربی تیم ملی در نوع خودش خجالت آور است. با 
مردی که حداکثر امتیاز و حداقل ادعا را در فوتبال ایران داشته، 
مثل یک بازنده ســریالی برخورد می کنند و به همین سادگی، 

عذرش را می خواهند.

شاهکاری به نام کمیته فنی در فوتبال ایران 

صمدآقابهترازکیروش!

سفر پر سر و صدای بایدن به عربستان و اسرائیل آغاز شد؛  

شروعفصلتازهایازائتالفبیخگوشتهران!

آریا   رهنورد

یحیی گل محمدی عادت همیشــگی اش در 
انتقاد از شــرایط موجود را این بار مدت ها قبل از 
شــروع فصل کلید زده اســت. او در گفت وگوی 
تازه اش به همه چیز انتقــاد کرده و نگرانی اش را از 
»توقف« روند نقل و انتقاالت باشــگاه نشان داده 
است. به نظر می رسد یحیی انتظار داشته مدیران 
باشگاه هر روز یک بازیکن جدید برای تیم بخرند. 
این در حالی اســت که قرمزها یکــی از بهترین و 
شــلوغ ترین پنجره های نقل و انتقاالتی ممکن را 
پشت سر گذاشته اند. پرسپولیس در همین پنجره، 
گلر شماره یک تیم ملی و یکی از بهترین گلرهای 
قاره آسیا را خریده است. آنها در سمت راست خط 

دفاعی به سراغ یکی از بهترین های فصل گذشته 
یعنی دانیال اسماعیلی فر رفته اند و در مرکز 
زمین با جذب پورعلی گنجی و گولسیانی، یک 

ترکیب بسیار قدرتمند ساخته اند. این تیم 
در خط هافبک، ستاره ای مثل سروش 

رفیعی را جذب کرده و توانســته در 
کورس رقابت برای خرید ســعید 
صادقی موفق باشــد. قرمزها به 
کاسیانو و زنده روح در فصل نقل 
و انتقاالت نیز نزدیک هستند. 
البته که پرسپولیس هنوز تیم 
کاملی نشده و در چند پست 
به ویــژه خط حملــه نیاز به 
خرید بازیکن دارد اما اوضاع 
اصــال شــبیه آن فاجعه ای 
نیســت که یحیی توصیف 
می کند. پرسپولیس حتی 
اگر هیــچ بازیکن دیگری 
جذب نکند، باز هم یکی از 
پرستاره ترین ترکیب های 
یک دهه اخیــرش را در 
اختیار خواهد داشــت. 

یحیــی امــا همان سیاســت 
همیشــگی را در پیش گرفته است. 

او دوباره از مدیران تیــم انتقاد کرده 
و باز هــم طبق عادت، از اســتقالل به 
عنوان یک مثال نام برده و مدعی شده 

که آنها برخالف پرسپولیس، قادر به هزینه کردن 
پول بورس هســتند. موضوعی که با تذکر جدی 
باشگاه استقالل به این مربی نیز همراه شده است. 
ماجرای اسکوچیچ در فوتبال ایران، نشان می دهد 
ایراد گرفتن همیشــگی مربی ها و طلبکار بودن 
آنها برای موفقیت الزم اســت. این فوتبال، مربی 
آرام و متمرکز نمی خواهد. بــرای نتیجه گرفتن 
در فوتبال ایران، باید از یک ســو همیشه طلبکار 
باشی و از ســوی دیگر در ژســت مظلومیت فرو 
بروی و همه پیشرفت ها را انکار کنی. این رفتار اما 
حداقل دیگر از سوی هواداران پرسپولیس پذیرفته 
نخواهد شد. ترکیب تیم همین حاال 
نیز نســبت به فصل گذشته کامال 
متفاوت شده است. کادر فنی تیم 
نیز به شــکل محسوســی تغییر 
کرده و قرمزها فصــل را با دو یا 
سه دستیار خارجی برای یحیی 
شروع خواهند کرد. اگر قرار است 
تیم در این شرایط هم نتیجه نگیرد، 
پس اشکال کار جای دیگری است 
و آن وقت احتمال برکناری یحیی 
نیز قوت خواهد گرفت. فشــار 
انتظارها در این فصــل از این 
مربی بسیار باال به نظر می رسد 
و او سعی دارد این فشــار را با 
مصاحبه هایی علیه شرایط باشگاه 
به حداقل برســاند. با این وجود 
پذیرفتن چنین مسائلی اساسا 
ساده نخواهد بود. چراکه به نظر 
می رسد شرایط باشگاه نسبت به 
فصل گذشته به شدت فرق کرده 
و ابزار الزم برای موفقیت 
در اختیــار یحیی قرار 
گرفته است. پرسپولیس 
نهایتا بــا دو خرید دیگر 
کامل می شود. هرچند که 
گل محمدی عالقه دارد تا 
نشان بدهد تیم هنوز در ابتدای 

راه نقل و انتقاالت است! 

عادت یحیی به انتقاد از شرایط

مرد همیشه معترض!


