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بانک ملی:   

 خسارت کامل 
 صاحبان صندوق های 
امانات را می دهيم

شهرنوشت 6

 دامنه اختالالت حمله سایبری 
به شهرداری گسترده تر شده است؛ 

 تهران 
در ید قدرت هکرها
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آریا طاری 

بعضی ها واقعیت را این طور 
جلوه می دهند که برگزاری 
لیگ ملت های اروپا و تقویم 

پر تیم های اروپایی، تیم 
ملی را به دردسر انداخته 

است. اگر واقعا مشکل 
این است، چرا تیم ملی با 
کشورهایی از قاره های 

دیگر بازی نمی کند؟

مرادیان از صادرات بخشی مهمی از هندوانه به کشورهای همسایه خبر داد

 صادرات »مفت آب« 
از ایران کم آب

سياست 2

چرتکه 3

 دو دهه چالش ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
ادامه دارد 

 کشمکش
پایانناپذیر 

»مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، با ابراز 
ناخرسندی از عدم همکاری تهران، به صراحت اعالم 
کرد که این آژانس با ایران به »بن بست« رسیده است. 
او همچنین گفت از اینکه ایران هنوز به پیشنهاد وین 

پاسخ نداده، سرخورده و دلسرد شده است.«
شــاید تصورکنید این اظهارات رافائل گروسی 
در نشست اخیر شــورای حکام است، اما سابقه این 
اظهارات به سال 1388 و محمد البرادعی، مدیرکل 
اســبق این نهاد بازمی گردد. داستان ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی سال هاســت با این ادبیات 

عجین شده و پرونده هســته ای ایران در مسیر دو 
دهه ای خــود بارها چالش های متعــدد با این نهاد 

بین المللی را تجربه کرده است.  
آژانس و قطعنامه مالیم علیه ایران

رابطه سینوسی ایران و آژانس این روزها دوباره به پایین 
نمودار بازگشته و تحرکات سیاسی جای خود را به تعامالت 
فنی داده است.خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات ها 
گزارش داد که پیش نویس قطعنامه انگلیس، فرانســه، 
آلمان و آمریکا علیه ایران، سه شــنبه به نشست شورای 

حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شده است...

نتیجه 30سال بیمه پردازی یک شبه به باد رفت

 خشم بازنشستگان
از سیاست های مزدی دولت

دسترنج 8

تیمی که رفت بر باد...      

 حریف فرضی
 دشمن نزدیک! 

نماینده ماهشهر در مجلس:

سد مارون یک آب ندارد؛ 
می خواهند مارون ۲ را هم بسازند

برگزاری مراسم تشیع سیدمحمود دعایی  

 رهبری نماز خواند
خاتمی سخنرانی کرد

 قزاقستانی ها با رأی 77 درصدی 
خواستار تغییر قانون اساسی شدند؛  

 اصالحات توأم با تردید 
پس از ۳۰ سال!

وزیر خارجه قطر: 

 با تهران و واشنگتن 
 برای بازگشت 

به برجام رایزنی می کنیم

همين صفحه

همين صفحه

سياست 2

چرتکه 3

سياست 2

 در دی ماه سال 1400 مصادف با ژانویه 2022 میالدی اتفاقی نادر در خارِج 
نزدیک فدراسیون روسیه رخ داد که تا همین امروز تبعات آن را به نظاره نشسته ایم. 
پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین، مردم این کشور در روزهای ابتدایی سال 
2022 میالدی به خیابان ها آمدند. در آن هنگام شعار و درخواست همه مردم 
قزاقستان، تثبیت قیمت و نظارت بر نرخ بنزین بود و دولت هم وعده داده بود تا 
بتواند اوضاع را تحت کنترل دربیاورد. اعتراضات در شهر نفت خیز جانااوزن شروع 
شــد، اما به علت افزایش نارضایتی از دولت و بی عدالتی اقتصادی، به سرعت به 
شهرهای دیگر، به ویژه بزرگترین شهر قزاقستان یعنی »آلماتی« گسترش یافت. 
چندی بعد این روند به جایی رسید که شهر نورسلطان، پایتخت قزاقستان هم به 
صحنه اعتراضات و رویارویی مردم و نیروهای دولتی تبدیل شد. اخباری که آن 
روزها از سوی مطبوعات و خبرگزاری ها منتشر شد نشان داد که مردم قزاقستان 
عموماً از عملکرد دولت نورسلطان نظربایف که از فروپاشی شوروی در سال 1991 
تا 2019 میالدی به عنوان اولین رئیس جمهوری این کشور ایفای نقش کرده، 
ناراضی هستند. اینکه چرا مردم علیه یک رئیس جمهور که حدود سه سال قبل 
از این اعتراضات از قدرت کناره گیری کرده دست به شورش زدند، موضوعی است 
که به ساختار جمهوری های جدا شده از شوروی سابق برمی گردد. توجه داشته 
باشید که پس از فروپاشی شوروی و برداشته شدن دیوار برلین، مساحت شوروی از 
حدود 22 میلیون کیلومتر به حدود 18 میلیون کیلومتر تقلیل پیدا کرد و در نهایت 
فدراسیون روسیه پدید آمد. این میزان تقلیل مرز، باعث پدید آمدن کشورهایی 
شد که قزاقستان را در کنار تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، گرجستان و غیره 
به عنوان جمهوری های برآمده از فروپاشی شوروی به دنیا معرفی کرد. ازاین رو 
عمر این کشور ها عموماً از 28 سال تجاوز نمی کند. بر همین اساس نظربایف که از 
روز اول تشکیل کشورش در رأس قدرت حضور داشت، تا مغز استخواِن قزاقستان 
را به البی های خود آلوده کرد و اساساً کشورهای مذکور به چنین ویروسی آلوده 
بوده و هستند. بر این اساس بود که مردم این کشور در اعتراضات 2022 به صورت 
مستقیم نظربایف را مورد هجمه قرار دادند؛ چراکه آنها معتقدند وی و تیم منتسب 
به او در تمام الیه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی قزاقستان نفوذ دارند و یک مدل 
از الیگارشی منشعب از روسیه را تجربه می کنند. از سوی دیگر باید توجه کرد که 
اعتراضات چند ماه پیش قزاقستان در زمان ریاست جمهوری »قاسم جومارت 
توکایف« به وقوع پیوست و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که یک تسویه حساب 
مشخص در قزاقستان میان دو جناح رخ داده است. برخی دیگر معتقدند که این 
نزاع سیاسی، در اصل یک بُعد خارجی هم درون خود داشته است؛ به این معنا که 
نظربایف در پیوند با روسیه بوده و توکایف در پیوند با چینی ها قرار داشته است. 
به هر ترتیب این اعتراضات فروکش کرد و به دلیل آنکه بســیاری از کشورهای 
غربی و شرقی در قزاقستان منافع کالن اقتصادی و راهبردی داشتند، توکایف 
را آرام کردند تا بتواند اوضاع را مدیریت کند. حاال اما بحث بر سر همه پرسی در 
مورد اعمال تغییرات در قانون اساسی این کشور است؛ چراکه حدود 77 درصد از 

شرکت کنندگان در این همه پرسی به تغییرات مذکور رأی مثبت داده اند! 

خلع نظربایف پس از 30 سال!  
در ادبیات سیاسی – اجتماعی قزاقستان از نورسلطان نظربایف به عنوان »پدر 
ملت« یا »رهبر ملی« نام برده می شود. عنوانی که نشان دهنده عمق نفوذ وی در 
ساختار ُخرد و کالن قزاقستان است و به نوعی نشان می دهد که او برای خودش در 
این سال ها یک امپراطوری به وسعت قزاقستان درست کرده است. بر همین اساس 
کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان روز دوشنبه اعالم کرد که اکثریت قریب به 
اتفاق شرکت کنندگان در همه پرسی به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی که 
هدف آن غیرمتمرکز کردن حکومت و خلع نورسلطان نظربایف از مقام »رهبر ملی« 
بود رأی مثبت داده اند و این به منزله تغییر محسوس در ساختار سیاسی این کشور 
است. این انتخابات که زیر ذره بین تمام کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا قرار 
داشت در اصل همه پرسی ۵۶ تغییر در قانون اساسی قزاقستان به حساب می آید 
که بر اساس آمار منتشر شــده حدود 70 درصد از واجدان شرایط در آن شرکت 
کرده اند. روسیاالیوم اعالم کرده که تصویب این تغییرات در قانون اساسی مستلزم 
بیش از ۵0 درصد رأی مثبت در حداقل 12 ناحیه از مجموع 17 ناحیه در تقسیمات 
کشوری است. در این بین اما به نظر می رسد که مخالفان زیادی در داخل نورسلطان 
با همه پرسی مذکور وجود دارد. رویترز گزارش داده که گروه ها و شخصیت های 
مخالف دولت از رئیس جمهوری فعلی قزاقستان خواسته بودند همه پرسی را به 
تاخیر بیندازد. به گفته آنها، مردم برای بررسی پیشنهادها فرصت کافی نداشته اند 
و برخی از گروه ها نیز به طور کلی این همه پرسی را تحریم کرده اند. از سوی دیگر 
دارخان شاریپف، یکی از فعاالن منتقد دولت که گفته بود هدف این همه پرسی 
اصالحات سطحی است و نه اصالحات سیاسی واقعی در شهر آلماتی توسط پلیس 
بازداشت شده است که نشــان می دهد دولت توکایف همانند سلف خود یعنی 
نظربایف، مخالفت های اینچنینی را برنمی تابد. از سوی دیگر گفته شده که مردم 
دقیقاً نمی دانستند به چه رای می دهند و نتیجه این تغییرات در قانون اساسی چه 
خواهد بود. با این تفاسیر به رغم آنکه بر اساس تغییرات پیشنهادی، رئیس جمهوری 
از عضویت در احزاب سیاسی منع می شود و اعضای خانواده او حق ندارند مقامات 
مهم دولتی را اشغال کنند؛ به نظر می رســد که باز هم یک سردرگمی عمومی و 
اعتراضات در سطح نخبگانی در قزاقستان وجود دارد که امید به بایکوت نظربایف 

و باقی مانده های حکومت او را پس از سه دهه با اما و اگرهایی روبرو کرده است! 

 از بین همه 32 تیم حاضر در رقابت های جام جهانی، تنها ایران 
و کانادا در این فیفادی بدون بازی تدارکاتی مانده اند. کانادا بعد از 
لغو مسابقه با ایران، دیدار با پاناما را نیز لغو کرد و تیم ملی ایران نیز 
رکورددار لغو نبردهای دوستانه در دنیا شد. این در حالی است که 
تیم هایی مثل ژاپن و کره، روبه روی حریفی مثل برزیل قرار گرفتند و 
یک محک جدی را تجربه کردند. به لحاظ تدارکات و امکانات، ایران 
تا امروز ضعیف ترین تیم جام جهانی است. افسوس که ستاره های 
پرامید این نسل، باید در گرمای قطر تمرین کنند و به دریبل زدن 

موانع تمرینی راضی شوند!
فدراسیون فوتبال ایران همه تخم مرغ هایش را در سبد مسابقه با کانادا 
گذاشــت. آن اردو از هر نظر اردوی خوبی برای تیم ملی به نظر می رسید. 
چراکه ایران می توانست روبه روی حریفی نسبتا شبیه به آمریکا بازی کند 
و در این کشور چیزی حدود دو یا سه دیدار دوستانه را پشت سر بگذارد. با 
این حال دو ضعف بزرگ و تاریخی در این مورد، کار دست فدراسیون فوتبال 
داد. اول اینکه آنها بیش از حد به کشور میزبان اعتماد کردند و شرایط سفت 
و سختی را برای لغو بازی در دستور کار قرار ندادند. به راحتی می شد جلوی 
این اتفاق را گرفت و یا حداقل یک غرامت نجومی از فدراسیون فوتبال کانادا 
دریافت کرد؛ اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نداد و کشور میزبان بعد از این تصمیم 
عجیب، با هیچ برخوردی روبه رو نشد. اتفاق ناامیدکننده دیگر، پیش بینی 
نکردن یک نقشه جایگزین برای این اردو بود. در حقیقت فدراسیون حتی 
یک درصد هم احتمال نمی داد این اردو لغو شــود و به همین خاطر هیچ 
برنامه ای برای لغو این نبرد در سر نداشت. چطور وقتی گروهی از افراد تالش 
می کردند با انگیزه های کامال سیاسی این بازی را تحت الشعاع قرار بدهند، 
فدراسیون احتمال لغو بازی را در نظر نگرفته بود؟ چرا یک نقشه دوم و یک 
راه جایگزین برای این اردو وجود نداشت؟ مگر فدراسیون فوتبال اخبار را 
دنبال نمی کرد؟ مگر مدیران فدراسیون اظهارنظرهای نخست وزیر کشور 

کانادا در انتقاد از این انتخاب را نشنیده بودند؟ لغو این اردو، 
ضربه وحشتناکی به برنامه آماده سازی تیم ملی زد. تیمی 
که قرار بود در کانادا عالوه بر کشور میزبان، با اکوادور هم 
روبه رو شود. کمی بعد نام های دیگری نیز به عنوان رقبای 
تدارکاتی تیم ملی مطرح شدند اما همواره دو کلمه مقابل 
تک تک این بازی ها قرار گرفت و آن دو کلمه چیزی به جز 

»لغو شد!« نبود.
به لبخندها در تصاویر ملی پوشان توجه نکنید. حقیقت 
این اردو، چیزی است که این لبخندها نشان نمی دهند. 
بازیکنان تیم ملــی از بازی های درون اردویی خســته 
شده اند. آنها خسته شــده اند از بس که موانع تمرینی را 
دریبل زده اند و مقابل خودشان محک خورده اند. این تیم از 

مدت ها قبل حریف بزرگی نداشته و این اواخر اصال با هیچ حریفی روبه رو نشده 
است. بعضی ها واقعیت را این طور جلوه می دهند که برگزاری لیگ ملت های 
اروپا و تقویم پر تیم های اروپایی، تیم ملی را به دردسر انداخته است. اگر واقعا 
مشکل این است، چرا تیم ملی با کشورهایی از قاره های دیگر بازی نمی کند؟ 
چرا آمریکایی ها و آفریقایی ها با وجود تقویم خالی شان، روبه روی تیم ملی 
ایران قرار نمی گیرند؟ وقتش نرسیده فدراسیون فوتبال در این خصوص به 
هواداران پرشمار این رشته ورزشی در ایران پاسخ بدهد؟ وقتش نرسیده کسی 
مسئولیت این ضعف وحشتناک را با شفاف سازی برعهده بگیرد؟ تلخ است که 
یک تیم در اوج اقتدار و در سریع ترین زمان راهی جام جهانی شود اما حتی 
یک حریف برای برگزاری یک دیدار دوستانه نداشته باشد. ایران یکی از اولین 
کشورهایی بود که راهی جام جهانی قطر شد اما حاال یکی از آخرین کشورها در 
مسیر انجام نبردهای تدارکاتی به شمار می رود. چطور باید توقع داشته باشیم 
این تیم در جام جهانی بدرخشد؟ چظور باید انتظار داشته باشیم اسکوچیچ 
بتواند بهترین ترکیب ممکن را برای این تیم انتخاب کند و نقاط ضعف و قوت 
تیمش را بشناسد؟ اصال کدام تیم در فوتبال را می شناسید که با این فرمول 
نتیجه گرفته باشد؟ حتی به فرض که ما در جام جهانی نتیجه هم بگیریم، آیا 
فوتبال با این شیوه اداره واقعا در مسیر موفقیت قرار دارد؟ آیا می توان انتظار 

پیشرفت بیشتر از این فوتبال را داشت؟
همین حاال که نسل فعلی فوتبال مان در انتظار یک نبرد 
دوستانه به سر می برد، نسل بعدی فوتبال مان در رده امید 
در یک قدمی حذف از دور گروهی جام ملت های آسیا قرار 
گرفته است. آن تیم هم فقط با دوبازی دوستانه راهی جام 
ملت ها شد. حدس زدن بقیه ماجرا دیگر اصال سخت نخواهد 
بود. تیم ملی با تدارکات یک تیم آماتور به جام جهانی می رود، 
اما مردم از آن توقع نتیجه گرفتن مثل یک تیم کهکشانی را 
دارند. آخر هم همه کاسه و کوزه ها بر سر سرمربی و بازیکنان 
شکسته می شود و همه از یاد می برند که فدراسیون چطور 
این کشتی باشــکوه را با مجموعه ای از تصمیم های بد به 

همین سادگی در مسیر غرق شدن قرار داد.  

ورزشیبینالملل

قزاقستانی ها با رأی 77 درصدی خواستار تغییر قانون اساسی شدند؛  

اصالحات توأم با تردید پس از ۳۰ سال!
تیمی که رفت بر باد...  

حریف فرضی، دشمن نزدیک! 
فرشاد گلزاری


