صدور رأی پرونده ویلتموس باز هم به تعویق افتاد

پنجشنبه  8مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3316

مش��اور حقوقی فدراس��یون فوتبال از تعویق یک ماهه صدور رای پرونده ش��کایت ویلموتس از فدراس��یون
فوتب��ال ای��ران خبر داد .غالمرضا رفیعی گف��ت :این پرونده آنقدر ابعاد مختلف دارد که س��نگینترین پرونده
ورزش��ی تاریخ دیوان حکمیت ورزش اس��ت .صدور رای این پرونده تا  7آبان ( 29اکتبر) تمدید ش��ده اس��ت.

ورزشی

اخبار

نبرد خونین در فوتبال آذربایجان
شرقی؛  6مجروح و یک نابینا

بازی تیمهای ارس تجارت تبریز و باران اسپورت مرند
در مرحله نیمهنهایی لیگ جوانان آذربایجان ش��رقی ،به
دلیل درگیری شدید در اواخر نیمه دوم ،نیمه تمام ماند.
ب��ه گزارش طرفداری ،در جریان بازی برگش��ت مرحله
نیمهنهایی لیگ جوانان آذربایجان شرقی ،حادثهای تلخ
منجر به نابینایی یک فوتبالیس��ت و جراحت  7نفر شد.
در فاصل��ه  10دقیقه مانده به پایان بازی ،هواداران باران
اسپورت مرند با سالح سرد وارد زمین شدند و  7بازیکن را
مجروح کردند .تیمهای ارس تجارت تبریز و باران اسپورت
مرند در استادیوم تختی مرند به مصاف هم رفته بودند .این
بازی تا دقیقه  80با نتیجه  3-1به سود تیم تبریزی دنبال
میشد که هواداران تیم میزبان به زمین بازی هجوم آوردند
و با سالح س��رد به بازیکنان ارس تجارت حمله کردند.
بازی در پی هجوم هواداران نیمه تمام ماند و در جریان
این هجوم  7نفر زخمی شدند که ماموران ،مجروحان را
به بیمارستان شهر مرند منتقل کردند .بنا به این گزارش
 4نفر در همان بیمارستان به شیوه سرپایی درمان شدند
اما  ۳نفر دیگر را به خاطر شدت جراحات وارده به تبریز
منتقل کردند .خبر تاسفآور اینکه یکی از این  7نفر که
بازیک��ن ارس تجارت بوده ،به طور کامل بیناییاش را از
دست داده است.

فردیناند :دراز کشیدن پشت دیوار
دفاعی بیحرمتی به مسی است

به اعتقاد ریو فردیناند ،در ش��أن بازیکنی چون مسی
نیست که پش��ت دیوار دفاعی دراز بکشد .دراز کشیدن
لیونل مسی ،ستاره پاریس��نژرمن پشت دیوار دفاعی
در دیدار مقابل منچسترس��یتی از صحنههای خبرساز
سهشنبه شب گذشته جدال این  2تیم بود .ریو فردیناند،
مدافع اسبق منچستریونایتد در برنامه بیتی اسپورت به
انتقاد از تصمیم پوچتینو برای بهکارگیری مسی در دیوار
دفاعی پرداخت و گفت :لحظهای که مائوریسیو پوچتینو
در تمرینات از لیونل مسی خواست پشت دیوار دفاعی دراز
بکشد ،کسی باید میرفت و میگفت نه! نه! نه! مسی نباید
این کار را انجام دهد .این اتفاق نباید برای لیونل مس��ی
بیفت��د .نمیتوان چنین کاری انجام داد .به نظرم چنین
حرکتی بیاحترامی به مس��ی است .من اگر بودم چنین
کاری نمیکردم .اگر من عضوی از تیم بودم ،میگفتم من
به جای مسی این کار را میکنم .متاسفم؛ نمیتوانم مسی
را آنطور روی زمین ببینم.

پشت پرده یک اختالف
در تیمملی فوتسال

س��رمربی ای��ران ب��ا محمدرضا سنگس��فیدی به
اختالف خورده است .به گزارش خبرآنالین ،محمدرضا
سنگسفیدی و محمد ناظمالشریعه سرمربی تیمملی
ایران به مش��کل خوردهاند .گویا تم��ام اتفاقات به بازی
مقابل ازبکستان بازمیگردد .سرمربی تی م ملی تصمیم
گرفت در این مسابقه به سنگسفیدی میدان ندهد اما
این مس��اله با نارضایتی ملیپوش کشورمان روبهرو شد.
ناراحتی سنگسفیدی باعث شد ناظمالشریعه در دیدار
با قزاقستان او را از لیست خط بزند .ظاهرا اختالفات این
دو آنقدر عمیق ش��ده که دیگر حاضر نیستند با هم کار
کنند و اگر ناظمالشریعه در تیمملی بماند سنگسفیدی
دعوت نخواهد شد.

سجادی :در حال بررسی شرایط
مدیریت پرسپولیس هستیم

وزیر ورزش و جوانان گفت :بزودی در
خدمت مسؤوالن باشگاه پرسپولیس
در وزارت ورزش خواهی��م ب��ود و
وضعی��ت مدیریتی این باش��گاه را
بررسی میکنیم.
به گزارش فارس ،س��یدحمید س��جادی درباره میزان
بدهیهای  ۲باش��گاه استقالل و پرسپولیس اظهار داشت:
اج��ازه بدهید این موضوع را در طبقهبندی محرمانه تلقی
کنیم .برای مدیریت بهینه ۲باشگاه بهتر است اطالعات مالی
فعال مدیریت شود ،زیرا اطالعات و اخباری است که وقتی
به سمت مجمع عمومی ساالنه میرویم ،باید با حسابرسی
ساالنه منتهی به تیر  1400انجام شود .این حسابرسی در
حال انجام است و تأکید کردیم گزارش حسابرسی تهیه شود
تا به سمع و نظر مردم برسد .وی افزود :به این دلیل که تاکنون
گزارشها تهیه نشده ،اعداد و ارقام مطرح شده قابل استناد
نیس��ت و به همین دلیل میخواهم روی مبلغ بدهیهای
استقالل و پرسپولیس کار خبری انجام ندهیم .بدهی آنها و
مشکالت مالیشان مربوط به امسال و سال گذشته نیست،
بلکه از سنوات گذش��ته مواردی بوده که به سالهای بعد
موکول شده است .همه شرکتها هم تقریبا چنین حالتی
دارند و بندهای حسابرسی هر سال آماده میشود .وی ادامه
داد :من واقعا رنگی نیس��تم و برای هر دو تیم احترام قائل
هس��تم .س��جادی اضافه کرد :بزودی در خدمت همکاران
عزیزم در باشگاه پرسپولیس در وزارت ورزش خواهیم بود
و میخواهیم با اعضای هیأتمدیره و سرپرست این باشگاه
هم جلسهای برگزار کرده و پای صحبت آنها بنشینیم .وی
درباره اینکه چه زمانی تکلیف هیأتمدیره باشگاه پرسپولیس
مشخص خواهد شد ،گفت :در این زمینه هم فکر میکنیم
و در حال بررسی هستیم .وزیر ورزش و جوانان درباره تعداد
تماشاگران دیدار ایران  -کرهجنوبی گفت :واقعیت این است
همکاران عزیر من در وزارت بهداش��ت اعالم کرده بودند تا
هزار نفر مشکلی نداریم اما باید موضوع بررسی شود تا ببینیم
شرایط بازگشایی استادیوم و رعایت پروتکلهای بهداشتی
چگونه است؛ این مسائل نیاز به هماهنگی دارد.

برای مهدی طارمی که حاال قلب پورتو برای او میتپد

جواهر  بیهمتا
مهدی مرتضوی�ان :در هفت��ه دوم دور گروهی رقابتهای لیگ
قهرمانان اروپا ،در ورزشگاه دراگائو پرتغال ،لیورپول با نتیجه 5بر یک
پورتو را شکست داد و بدین ترتیب یک پیروزی مقتدرانه به دست
آورد اما این بازی یک نکته ویژه برای هواداران ایرانی فوتبال داشت
و آن هم گلزنی مهدی طارمی ،مهاجم ایرانی پورتو در دقیقه 75
این بازی بود .طارمی در شبی که پورتو یک بازی کابوسوار داشت،
توانست تکگل تیمش را به ثمر برساند و بدین ترتیب یک رکورد
وی��ژه هم از خود ب��ر جا بگذارد .رکورد ویژه طارمی به این قضیه
مربوط است که مهدی اکنون تبدیل به نخستین مهاجم ایرانی
شده که مقابل لیورپول گلزنی میکند ،پیش از این هیچکدام از
بازیکنان ایرانی و لژیونرهای ایرانی شاغل در فوتبال اروپا ،موفق به
گلزنی مقابل لیورپول نشده بودند .گلهای لیورپول در این بازی
توسط فیرمینو ( ۲گل) ،محمد صالح ( ۲گل) و سادیو مانه به ثمر
رسید و شاگردان یورگن کلوپ یک شب درخشان را مقابل پورتو
رقم زدند و در طرف مقابل ،تیم پرتغالی عملکردی بسیار ضعیف
را از خود بر جا گذاشت تا مشخص شود خط دفاعی این تیم تا
چه حد متزلزل است.
■■طارمی در تعقیب آزمون

مهدی طارمی با گلزنی مقابل لیورپول ،حاال تبدیل به دومین
گلزن ایرانی برتر لیگ قهرمانان اروپا ش��ده است .گل طارمی به
لیورپول ،سومین گل مهاجم ایرانی پورتو در لیگ قهرمانان بود؛ او
پیش از این به یوونتوس و چلسی گلزده بود .طارمی با این آمار،
ح��اال در کنار علی دایی ،دومین گلزن برتر ایرانی لیگ قهرمانان
محسوب میشود .ش��هریار فوتبال ایران در دوران حضورش در
فوتبال اروپا توانسته بود  ۳گل در لیگ قهرمانان به ثمر برساند .هر
 ۳گل دایی مربوط به زمانی است که او در هرتابرلین توپ میزد و
در فصل 1999-2000لیگ قهرمانان اروپا ،او توانست مقابل چلسی
دبل کند و به میالن هم گل بزند .بهترین گلزن ایرانی لیگ قهرمانان
اروپا ،س��ردار آزمون است که تا امروز  ۴گل در این تورنمنتزده
است ۲ .گل سردار در لیگ قهرمانان به دوران حضور این بازیکن در
روستوف بازمیگردد که در فصل 2016-17لیگ قهرمانان توانست
ب��ه اتلتیکومادرید و بایرنمونیخ گل بزند .مهاجم زنیت در فصل
 2019-20لیگ قهرمانان هم در  ۲بازی ابتدایی مرحله گروهی
توانست به المپیک لیون و بنفیکا گل بزند .بعد از آزمون ،دایی و
طارمی ،مهدی مهدویکیا  2گل در لیگ قهرمانان اروپا زده و علی
کریمی هم یک گل در این تورنمنت به ثمر رسانده است.
مهدی طارمی مهاجم تیمملی فوتبال ایران و تیم پورتو پرتغال در
آمادهترین روزهای خود برای درخشش در فوتبال باشگاهی اروپا و
همچنین تیمملی در سطح آسیا قرار دارد.
مهدی طارمی با گلی استثنایی هفته گذشته در رقابتهای لیگ
برتر فوتبال پرتغال بار دیگر اسم خود را در رسانههای فوتبالی اروپا
و ایران بر سر زبانها انداخت تا هواداران فوتبال ایران را همچنان

به ادامه درخشش خود در خط حمله تیمملی امیدوار نگه دارد.
طارمی که در دیدار مقابل عراق توانست یکی از  ۳گل تیمملی
را به ثمر برساند ،به جمع شاگردان دراگان اسکوچیچ برای بازی
با امارات و کرهجنوبی در ادامه رقابتهای گروه  Aانتخابی نهایی
جامجهانی  ۲۰۲۲اضافه میشود تا گلزنیهای باشگاهی خود را
در رده ملی ادامه دهد.
طارمی مس��یر درخشش خود در تیم همواره مدعی قهرمانی
فوتبال پرتغال را در حالی ادامه میدهد که مسیری پرفراز و نشیب
برای آن طی کرده است.

■■بچه شاهین!

متولد  ۲۷تیر  ،۱۳۷۱فوتبال را در زادگاه خود ،بوشهر شروع
کرد .مهدی با پیگیریهای پدرش در شاهین و سپس ایرانجوان
بازی کرد .او پس از حضور در ایرانجوان توسط علی دایی در لیگ
برتر فوتبال به کار گرفته شد تا پس از چند روز حضور در تمرینات
بتواند با پرسپولیس قرارداد ببندد.

■■کوه انگیزه در داربی

طارم��ی در دوران عل��ی دایی کم و بیش ب��ه میدان رفت اما
درخشش واقعی او بعد از جدایی دایی از پرسپولیس شروع شد.
طارمی در داربی  ۷۹پایتخت به عنوان بازیکن تعویضی وارد میدان
شد تا تنها چند دقیقه برای معروف شدن نیاز داشته باشد .طارمی
با ضربه برگردانی که به تیرک دروازه استقالل تهران اصابت کرد،
دوربینه��ای تلویزیونی را به خود جل��ب کرد و وقتی کارگردان
همچنان روی چهره او بود ،ضربه سر قدرتمندانه این بازیکن به
محمد نوری رسید تا پرسپولیس گل تساوی را به ثمر برساند.
در ادامه پرسپولیس توانست روی دروازه استقالل فشار مضاعفی
بیاورد و گل دوم را به ثمر برس��اند تا نه تنها س��رخها در فصلی
پر فراز و نش��یب به بردی ارزش��مند برسند ،بلکه ستارهای را به
فوتبال ایران معرفی کنند.
■■شروع آقای گلی

طارمی خیلی زود توانس��ت خودش را به عنوان یک مهاجم
پرتالش در خط حمله پرسپولیس جا بیندازد .او تبدیل به بازیکن
گلزن تیمی شد که برانکو ایوانکوویچ هدایتش را بر عهده گرفته بود.
طارمی نه تنها گلزنی میکرد ،بلکه برای همتیمیهایش موقعیت
گل هم میساخت.

■■پوشیدن پیراهن تیمملی

او با اعتماد کارلوس کیروش ،سرمربی وقت تیمملی ایران در
اردوها حضور و رفته رفته جایگاه خود را به عنوان زوج سردار آزمون
در خط حمله پیدا کرد و توانست تبدیل به چهرهای تأثیرگذار برای
فوتبال ملی شود.

■■تصمیم بد و تاوان سخت

مهدی طارمی در س��ومین فصل حضورش در پرس��پولیس
تصمیمی غیرمنتظره برای لژیونرشدن گرفت .او در اوج محبوبیت

در پرسپولیس به «ریزه اسپور» ترکیه رفت تا فوتبال خود را در
این کشور ادامه دهد .جدایی او به همراه رامین رضاییان باعث شد
مدیران پرسپولیس زیر بار تندترین انتقادات بروند.
در ادامه طارمی از حضور در ریزه اسپور پشیمان شد و بدون
انجام بازی رسمی برای این تیم ،مجددا به پرسپولیس بازگشت.
این تصمیم با شکایت باشگاه ریزه اسپور همراه بود تا طارمی بعد
از چند ماه دچار محرومیت شود .این مساله طارمی را در مهمترین
بازیپرسپولیسمقابلالهاللعربستاندرنیمهنهاییلیگقهرمانان
محروم کرد تا سرخها با شکست سنگین  4بر صفر از حضور در
فینال آن رقابتها محروم شوند.
■■منتقدان خودنمایی کردند

محرومیت طارمی س��بب ش��د منتق��دان او و مدیران وقت
پرسپولیس لب به سخن بگشایند .او که «خیریت» در محرومیتش
را بر سر زبانها انداخت ،در روزهای عدم حضور در مستطیل سبز
عزم رفتن دوباره از فوتبال ایران کرد .بازیکنی که به خاطر پشیمانی
از یک انتقال از سوی فیفا محروم شده بود ،با وجود اصرارهای برانکو
ایوانکوویچ و حمیدرضا گرشاسبی ،مدیرعامل وقت پرسپولیس ،قید
ماندن در این تیم را زد تا به الغرافه قطر برود.
این جدایی بار دیگر صدای اعتراض هواداران پرس��پولیس را
درآورد اما مهاجم تیمملی ایران مسیر خود را انتخاب کرده بود تا
فوتبال خود را در حاشیه حوزه خلیجفارس دنبال کند.
■■اشک برای از دست دادن رؤیای یک ملت

همه چیز به ش��وت او در ثانیههای پایان��ی بازی با پرتغال
بستگی داشت .شاگردان کارلوس کیروش در جامجهانی ۲۰۱۸
روسیه برای صعود از گروه خود به  3امتیاز دیدار با همتیمیهای
کریستیانو رونالدو نیاز داشتند .توپ در واپسین ثانیهها زیر پای
طارمی افتاد اما مهاجم بوشهری فوتبال ایران آن را به بیرون زد
تا قلب فوتبالیهای کشور برای چند ثانیه بایستد و دوباره شروع
به تپیدن کند؛ قلبهایی که با گل نکردن توپ توسط طارمی
شکس��ته شد تا او در مقابل چشمان میلیونها طرفدار فوتبال
در جهان اشک بریزد و اشک هواداران را در شهر «سارانسک»
روسیه ببیند.
■■شروع سوپراستار شدن در پرتغال

طارمی با توصیه کارلوس کیروش به باشگاه ریوآوه پرتغال رفت.
او که در گشودن دروازه تی م ملی پرتغال در جام جهانی ناکام مانده
بود ،این بار توانمندی کمنظیر خود در گلزنی را در ورزشگاههای
مختلف این کشور به رخ کشید.
طارم��ی هر کار میکرد ،تیتر رس��انهها میش��د .او که آتش
حاش��یههایش در تهران فروکش کرده بود ،در پرتغال به قدری
درخشید که نظر تمام کارشناسان را به خود جلب کرد و در همان
سال نخست در تیم گمنام ریوآوه ،مسیرش را برای انتقال به پورتو،
یکی از پرافتخارترین تیمهای پرتغال و جهان هموار کرد.

■■انگلیسی با لهجه ناب بوشهری

طارمی راهش را پیدا کرد .او پول پاداشهای یورویی و دالریاش
در فوتبال قطر و بازیهای تیمملی ایران را صرف یادگیری زبان
انگلیس��ی کرد .او زندگی آرامی در قلب اروپا برای خودش ایجاد
کرد .گویی طارمی نیاز به فضایی جدید داشت .بازیکنی که گهگاه
با اشتباهات خندهدار در انتشار پست و نوشتن مطلب در اینستاگرام
س��وژه کاربران میشد ،تبدیل به س��تاره امیدبخش همانها در
مستطیل سبز شد.
■■بدصدا اما همیشه آوازخوان

مروری بر جشنهای طارمی در پیراهن پرسپولیس و تیمملی
ایران بیندازید .او بیش��ک هیچ اس��تعدادی در آوازخوانی ندارد.
نخس��تین قهرمانی پرسپولیس با برانکو کافی بود تا او میکروفن
ورزشگاه آزادی را به دست گیرد و با جیغهایی که در میانههایش
چند کلمه هم میآمد ،برای هواداران پرسپولیس بخواند؛ خواندنی
که باز هم سوژه شد اما طارمی را هم خنداند تا خیلی زود بفهمد او
برای اینستاگرام زندگی نمیکند .او به قدری درخشید که با همان
صدا بارها فریاد موفقیت پس از گل سر داد و سرود خوشحالی را با
همتیمیهایش در ریوآوه و تیمملی ایران خواند.
■■انتقال بزرگ با اسم پورتو

مهدی فقط یک فصل نیاز داشت تا تیمهای بزرگ او را بخواهند
اما مهاجم موفق تیمملی ایران تصمیم به ماندن در فوتبال پرتغال
گرفت و با انتقال به تیم فوتبال پورتو تبدیل به مهمترین بازیکن ملی
ایران شد .طارمی در پورتو آنقدر تالش کرد تا سرجیو کونسیسائو،
سرمربی پورتو را نیز مجاب به استفاده از او در ترکیب اصلی کند.

■■آقای پوشکاش

بدون ش��ک یکی از اس��تثناییترین لحظات حضور طارمی
در تیم پورتو ،گلزنی به تیم چلس��ی در لیگ قهرمانان اروپاست.
مه��دی طارمی در این رقابتها ،قیچی برگردان زیبایی را مقابل
چلسی زد؛ توپی که بر خالف دیدار با استقالل ،مقابل چلسی به
تور دروازه چسبید تا صحبت از دریافت جایزه پوشکاش شود .این
گل عنوان بهترین گل لیگ قهرمانان و بهترین گل فصل فوتبال
اروپا را هم از آن خود کرد.
طارمی در بازی هفته گذش��ته مقابل ژیل ویس��نته هم گلی
استثنایی از میانه میدان به ثمر رساند تا بار دیگر اسمش تیتر درشت
رسانههای فوتبال اروپا شود؛ تیتری واضح به اسم مهدی طارمی
که تنها لقب پوشکاش را پسوند نام خانوادگیاش قرار داده بود.
جواهر ،فرصتطلب ،تانک ،قلدر و هزاران صفت دیگر نمیتواند
طارمی را بخوبی توصیف کند .بچه بوشهر حاال در رختکن تیمملی
ایران فریاد غرور سر میدهد و همتیمیهایش را به وجد میآورد تا
برای اعتالی نام ایران بجنگند و برای رسیدن دوباره به جام جهانی،
ملت فوتبالدوست ایران را خوشحال کنند؛ بازیکنی که بیشک
خود توصیف خود است :مهدی طارمی.

چرا پرسپولیس نمیتواند حامی مالی داشته باشد

نزدیک به بحران

طاهرهصفری:باشگاه پرسپولیس به ۲دلیل
گزارش
نمیتواند اسپانسر جذب کند و همین باعث
شده تا روزبهروز به بحران نزدیکتر شود .مشکالت پرسپولیس
در امور مالی این روزها به نقل محافل فوتبالی تبدیل شده است.
باشگاهی که  5دوره پیاپی قهرمان لیگ ایران شده ،اوضاع تعریف
کردن��ی در بعد مالی ن��دارد .از گالیه اعضای تیم که بگذریم و
همگی منتظرند تا امروز به وعدهها بابت پرداختیها عمل شود،
این باشگاه به دلیل بلوکه شدن حسابش به دردسرهای زیادی
افتاده است .در چند روز گذشته انتقادی که به پرسپولیس وارد
ش��ده ،این است که چرا با فسخ قرارداد با آتیه دادهپرداز ،هنوز
مزایدهای برای انتخاب کارگزار جدید برگزار نشده و چرا این تیم
در جذب اسپانسر ضعیف عمل کرده است .پیگیریهای خبرنگار

ورزشی فارس گویای این است
که بسته شدن حساب باشگاه با
شکایت شرکت هواپیمایی باعث
ش��ده مدیران این تیم نتوانند
برای عقد قرارداد با اسپانسرها
به توافق برس��ند .پرسپولیس
ب��ا اس��تفاده از ظرفیت فضای
مج��ازی میتواند بخوبی برای
خود درآمدزایی کند اما به دلیل
بلوکه بودن حساب ،هر پولی هم به حساب سرخپوشان بیاید
قابل استفاده نخواهد بود .ضمن اینکه شرکتهای مذاکره شده
هم حاضر نیستند قراردادهای کوتاهمدت امضا کنند.

مساله دوم که مانع جذب
اسپانسر میشود ،عدم برگزاری
مزایده ب��رای انتخاب کارگزار
جدید اس��ت .از آنجا که قرار
اس��ت فضای تبلیغاتی فضای
مج��ازی در اختی��ار کارگزار
جدید ق��رار گی��رد ،هر گونه
عقد قراردادی تا قبل از مزایده
بیفای��ده خواهد بود و ممکن
است کارگزار جدید موافق آن نباشد .اما سوال این است :چرا
پرسپولیس برای حل شدن حساب بسته کاری انجام نمیدهد.
مسؤوالن این باشگاه با توجه به شکایت شرکت هواپیمایی ،باید

منتظر رای دادگاه شوند و سپس با مدیریت این شرکت برای
رایزنی و حل مشکل اقدام کنند .اینکه چه زمانی قرار است
رای دادگاه صادر شود هم مشخص نیست .تمام این مسائل
باعث شده پرسپولیس روزبهروز از نظر مالی به بحران نزدیکتر
شود و مشخص نیست چرا هیچ کسی به داد تنها نماینده ایران
در لیگ قهرمانان آسیا نمیرسد .البته ،اداره باشگاه به شیوه
سرپرستی هم یکی دیگر از مشکالت است .اینکه چرا وزارت
ورزش درباره مدیریت این باشگاه تصمیمگیری نمیکند ،از
مس��ائل عجیب است .باشگاهی که در این چند سال دارای
ثبات بوده ،اکنون اگر به شرایطش رسیدگی نشود ،میتواند
به کانون حاشیه تبدیل شود و بحرانهای مختلفی را پیش
روی وزارت ورزش قرار دهد.

ایران دیگر به برجام وابسته نیست آقای بورل!
نگاه

ادامه از صفحه اول

در این بند آمده بود :آمریکا و اتحادیه
اروپایی نباید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ،مانعی را در
مس��یر رفع تحریمهای ضدایرانی ایجاد کنن��د .با این حال،
واشنگتن چنین اقدامی را به صورت علنی و عامدانه صورت
داده ب��ود اما دولتهای آلمان ،انگلیس و فرانس��ه در اقدامی
جمعی و وقیح ،ش��کایت ایران را غیرمنطقی قلمداد کرده و
حتی تهدید کردند در صورت اصرار ایران ،مکانیسم ماشه را
علیه کشورمان فعال خواهند کرد.
در چنین شرایطی ،یک ماه است دولت سیزدهم در رأس
معادالت سیاسی و اجرایی ایران قرار گرفته است .بدیهی است
یکی از اصلیترین دالیل اقبال افکار عمومی و رایدهندگان
کشورمان به دولت جدید ،تاکید حجتاالسالم و المسلمین

رئیسی بر استراتژی «خنثیسازی تحریمها» است.
این دولت معتقد اس��ت نحوه مدیریت اقتصاد و سیاست
خارجی کش��ور در دولتهای یازدهم و دوازدهم ،فاجعهآمیز
بوده و منتج به فجایع اقتصادی س��الهای اخیر شده است.
فراتر از آن ،دولت جدید تاکید دارد برجام نه تنها نمیتواند و
نباید به نقطه ثقل اقتصاد و سیاست خارجی کشورمان تبدیل
شود ،بلکه باید وزن استراتژیک و حتی تاکتیکی این پدیده را
در پایینترین حد ممکن (در حد صفر) تعریف کرد .بیدلیل
نیست که احصای ظرفیتهای بالقوه و بالفعل جدید در محیط
خارجی و داخلی کش��ور و عینیس��ازی (و بعضا کمیسازی
آنها) ،به اصلیترین دغدغه دولت سیزدهم تبدیل شده است.
در چنین ش��رایطی جوزپ بورل تاکید دارد باید مؤلفههای
وابس��تگی دوباره ایران به «برجام» و احس��اس نیاز گسترده

مبتنی بر احیای توافق هستهای را در میان ایرانیان تقویت کرد.
بدون شک بورل و دیگر سران اروپایی شدیدا نگران فعال
ش��دن ظرفیتهای جدید و غیربرجامی در حوزه سیاس��ت
خارجی و اقتصاد کش��ورمان هستند .این نگرانی سبب شده
مقام��ات آمریکایی و اروپایی تالش کنند فاکتورهای مبهم و
بحرانساز را در فضای فعلی کشورمان تقویت کرده و به افکار
عمومی اینگونه القا کنند که تنها راه نجات اقتصاد ایران ،احیای
توافق هستهای به هر قیمت ممکن است!
بهتر است آقای بورل بداند اگر ملت ایران قصد داشت مانند
برخی سیاستمداران غربگرا ،فریب این بازی نخنما را خورده یا
به صورت عامدانه د ر این پازل خطرناک بازی کند ،خروجی
انتخابات ریاستجمهوری سال  ،1400حضور دولتی مخالف
«اقتصاد برجاممحور» در مسند قوه اجرایی کشور نبود .اتفاقا

بهتر اس��ت مسؤول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپایی خود
را ب��رای پذیرش واقعیتی ب��ه نا م گذار از اقتصاد تحریممحور
آماده کند .همانگونه که اشاره شد ،در این معادله ،استراتژی
خنثیس��ازی تحریمها به اصلیترین استراتژی حوزه اقتصاد
داخلی و خارجی کشور تبدیل خواهد شد .در صورتی که بتوانیم
در این ریلگذاری و منظومهسازی اقتصادی و تجاری ،موفق و
پویا عمل کنیم قطعا برجام به صورت خودکار به حاشیه رانده
شده یا حتی از بین خواهد رفت .این همان هدف و نقطهای
است که آمریکا و تروئیکای اروپایی بشدت از تحقق آن هراسان
هستند .آنها نگران روزی هستند که به قول رئیسجمهور و وزیر
امور خارجه کشورمان ،سرنوشت معیشت مردم عزیزمان به اخم
و لبخندهای برجامی دشمنان گره نخورد .تا رسیدن به این
نقطه مطلوب و زیبا ،زمان زیادی باقی نمانده است؛ انشاءاهلل.

