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 تحرکات دیپلماتیک واشنگتن برای عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل
 باال گرفته است؛ 

 تیران و صنافیر؛ 
هدایایی برای همگرایی ریاض و تل آویو

سياست 2

همين صفحه

 گزارش همزمان آژانس و اسرائیل 
علیه فعالیت های هسته ای کشورمان

شورای حکام، 
آوردگاه  دیپلماتیک 

ایران و غرب
وقتی هفته گذشــته رافائل گروســی، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت 
که مذاکرات با ایران به منظور پایان دادن به 
بن بســت طوالنی مدت درباره توضیح منشأ 
»ذرات اورانیوم غنی شــده یافته شــده در 
تاسیسات قدیمی اعالم نشــده«، در نقطه 
»بسیار دشــواری« قرار گرفته است؛ معلوم 

بود که نشســت 16 خرداد شــورای حکام، 
دشــواری و حواشــی مختلفی برای ایران 
خواهد داشــت. توقف گفت وگوهای وین و 
معلوم نبودن سرنوشــت احیای برجام تاثیر 
مستقیمی بر گزارش فصلی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به شــورای حکام داشته و البته 
نشان از تقابل ایران و این نهاد بین لمللی دارد.

خاقانی در گفت وگو  با »توسعه ایرانی« مطرح کرد:

 تعارض ادعای افزایش درآمدهای نفتی
 با رشد قیمت دالر 

چرتکه 3

 ترور امام جمعه اهل سنت
 در شهرستان سرباز 

قهرمانی، ردایی در قامت استقالل
فرهاد کوه کن! 

 شمار فوتی های آوار آبادان به 34 نفر
 افزایش یافت؛

تشکیل شعبه ویژه قضایی 
 برای رسیدگی

 به پرونده متروپل

رسیدن به مزد منصفانه مستلزم 
شکل گیری هویت های جمعی است

 اتحادیه های غیرمستقل
  و کارگران بی تشکل

شیب افزایش ابتالی ساالنه به سرطان در ایران باال 
و زیرساخت های درمان ناکافی است

 بوشهر و کهگیلویه 
حتی یک دستگاه 

رادیوتراپی هم ندارند
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این روزها که توجه تمام دنیا بر مسائل برخاسته 
از بحران اوکراین معطوف شده، در منطقه خاورمیانه 
و همچنین در حاشــیه خلیج فــارس اتفاقاتی در 
حال رخ دادن است که به هیچ وجه نمی توان آنها را 
عادی دانست. در این راستا چندین بازیگر در عرصه 
منطقه ای و فرامنطقه ای حضور دارند که هر کدام 
مشغول کار خود هستند ولی به نظر می آید آمریکا 
و اســرائیل در این میان سرشــان به شدت شلوغ 
اســت. آمریکایی ها که هم اکنون پرونده مهمی به 
نام اوکراین را در دســتور کار دارند و به هر ترتیبی 
به دنبال آن هستند تا روسیه را با کمک اروپایی ها و 
متحدان آسیایی خود مانند ژاپن و کره جنوبی به زانو 
در بیاورند و در این میان، حاال با مشکالت اقتصادی 
و تورم حاصل از رکود جهانی هم دست و پنجه نرم 
می کنند. در سوی دیگر واشــنگتن درگیر پرونده 
برجام و تبعات گاه و بیگاه خروج از افغانستان و آمدن 
طالبان به کابل است. در این بین، شلوغی ها در آفریقا 
و اعزام نیروهای مبارزه با تروریسم به سومالی و شاخ 
آفریقا توسط آمریکایی ها هم یک محور دیگر است 
که نشان می دهد وزارت خارجه آمریکا، پنتاگون و 
سازمان سیا این روزها چندان وقت تفریح ندارند. به 
موازات این روند، اسرائیلی ها هم در حال فعالیت های 
جدید و ماهــی از آب گل آلوِد نظام فعلی بین الملل 
هستند. شاید اســرائیل در ظاهر کاری به پرونده 
اوکراین و مجادله با روســیه نداشته باشد اما در این 
میان باید توجه داشت که رفت و آمدهای دیپلماتیک 
مقامات تل آویو و همچنین اظهارنظرهایی که آنها 
طی یکماه گذشته داشــته اند، به هیچ وجه عادی 
نیست و یک روند غیرسینوسی را اثبات نمی  کند؛ بلکه 
حاال از نفتالی بنت، نخست وزیر راست گرای اسرائیل 
گرفته تا یائیر الپید، وزیر خارجه اســرائیل مواضع 
جدیدی را در مورد منطقه اتخاذ می کنند. البته فارغ 
از این اظهارات باید توجه داشت که تحوالتی که از آن 
صحبت می کنیم صرفاً به موضع گیری ها ختم نشده 
و نمی شود. به عنوان مثال روز دوشنبه روزنامه تایمز 
اسرائیل به نقل از گزارش روزنامه اقتصادی گلوبس 

اعالم کرد ده ها تاجر و مختــرع تکنولوژی با ویزای 
اسرائیل وارد عربستان شــده اند. تایمز اسرائیل در 
گزارش خود آورده اســت که تجار یهودی از چند 
ماه پیش با ویزای اختصاصی بــا دعوت نهادهای 
عربستانی به این کشــور و خصوصاً به ریاض و شهر 
نیوم سفر کرده اند. از سوی دیگر اسنادی وجود دارد 
که نشان می دهد عربستانی ها به راهکارهای پزشکی 
اسرائیلی و تکنولوژی بهداشتی و تولیدات اسرائیلی 
توجه دارند. در این میان روزنامه های اسرائیلی اعالم 
کرده اند که روابط دیپلماتیک رسمی میان اسرائیل و 
عربستان وجود ندارد اما روابط محرمانه در سال های 
اخیر بهبود یافته است. نکته قابل توجه این است که 
گزارش مذکور چند هفته بعد از انتشار اخباری درباره 
قصد عربستان برای اختصاص میلیون ها دالر برای 
سرمایه گذاری در شرکت های تکنولوژی اسرائیل 

از طریق شرکت های ســهام خصوصی جدید که 
مالک آن جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور سابق آمریکا است، منتشر شده است. 
بر همین اساس ســر و صداهای جدیدی در مورد 
عادی سازی روابط اســرائیل و عربستان به وجود 
آمده که به نظر نمی رســد این مسائل پایاِن پرونده 
عادی سازی باشد، بلکه حاال پای مصر هم به میان 

آمده است! 
مفتوح کردن یک پرونده قدیمی

به موازات این اتفاقات نادر که حاال به رسانه ها 
درز کرده، اتفاق عجیب و غریــب دیگری که رخ 
داده بحث واگذاری نهایی جزایر تیران و صنافیر از 
سوی مصر به عربستان است. روزنامه عبری زبان 
هاآرتص به نقل از منابع مطلع از روند میانجیگری 
آمریکا برای عادی ســازی روابط میان عربستان و 
اسرائیل اعالم کرد که مقامات رژیم صهیونیستی 
درحال بررسی درخواســت ریاض مبنی بر تغییر 

طرح فعالیت نیروهــای ناظر بین المللی در جزایر 
تیران و صنافیر در دریای سرخ هستند. طبق این 
گزارش، درصورت موافقت رژیم صهیونیســتی با 
درخواست عربستان، نخستین توافق سیاسی علنی 
میان دو طرف رقم خواهد خورد. هاآرتص درحالی 
از بررسی درخواست عربســتان توسط مقامات 
تل آویو خبر داده که سایت عبری زبان والال حدود 
هشــت روز پیش )20 ماه می( در گزارشی اعالم 
کرد که دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به 
صورت محرمانه میان اسرائیل، عربستان و مصر برای 
رسیدن به توافقی میانجیگری می کند تا اقدامات 
مربوط به انتقال جزایر تیران و صنافیر مصر در دریای 
سرخ به حاکمیت عربستان را تکمیل کند. همچنین 
گفته شده که این میانجیگری شامل اقداماتی برای 
عادی ســازی روابط میان اسرائیل و عربستان هم 
می شود. در این میان باید توجه داشت که جزیره 
تیران با وسعت 80 کیلومتر مربع در ورودی تنگه 
تیران قرار دارد و خلیج عقبه را از دریای سرخ جدا 
می کند. جزیره صنافیر نیز با مســاحت حدود 33 
کیلومتر مربع، قبل از جنگ شــش روزه در سال 
1967 در کنترل جمال عبدالناصر،  رئیس جمهور 
وقت مصر بود و قرار شد  تا این کشور  از این جزایر در 
جنگ علیه اسرائیل استفاده کند. با از دست رفتن 
این دو جزیره  در جنگ 6 روزه اســرائیل و اعراب،  
پیمان کمپ دیوید بین اسرائیل و مصر امضا شد و 
بر اساس این پیمان رژیم صهیونیستی می بایست از 
این دو جزیره خارج شود و آن را در اختیار نیروهای 
ناظر بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد قرار 
دهد تا بدین وسیله مناقشه مصر و رژیم صهیونیستی 
پایان یابد. حاال اما بحث این است که جزایر مذکور 
چند سال پیش، از سوی حکومت نظامیان قاهره به 
رهبری عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری فعلی 
مصر به عربستان تحویل داده شده و حاال هم مجدداً 
این موضوع در سطح گسترده رسانه ای تکرار شده 
است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که انتشار این 
خبر موضوع جدیدی نیست؛ بلکه آنچه در این میان 
به عنوان ستون فقرات این پرونده باید مورد نظر قرار 
بگیرد بحث عادی ســازی روابط ریاض و تل آویو 
است. حال باید منتظر بود و دید که آمریکا چگونه 

این پرونده را به صلح پایدار تبدیل می کند.   

دیگر تمام شد. همه آن سال های 
طوالنی انتظار برای بازگشــت به 
ســکوی اول لیگ برتــر. همه آن 
جست وجوهای مداوم برای یافتن 
کلید قهرمانی و همه هراس ها از تکرار 
ناکامی. دیگر خبری از جست وجوی 
بی سرانجام افتخار نیست. حاال آبی ها 
قهرمان لیگ برتر هستند و به هیچ 
قیمتی نمی توان شایستگی شــان 
برای بردن این عنــوان را انکار کرد. 
استقالل قهرمان شد، چون بهترین 
تیم این فصل لیگ برتر فوتبال ایران 
بود. اســتقالل قهرمان شد، چون 
هیچکــدام از رقبــا در طول فصل 
نتوانستند به استانداردهای فنی اش 
برسند و در تمام لیگ بیست و یکم، 
حتی یک بار هم اسم بازنده روی این 

تیم قرار نگرفت.
هیچ چیز به اندازه »قهرمانی« 
برای اســتقالل مهم نبــود اما این 
قهرمانی، ارزش های افزوده ای هم 
داشــت. اینکه آنها اولین تیم بدون 
شکســت تاریخ لیگ برتر هستند، 
فوق العاده به نظر می رســد. تیمی 
که در این فصل 30 مســابقه انجام 
داد و هرگز زمین بــازی را به عنوان 
تیم بازنــده ترک نکــرد. دومین 
نکته افتخارآمیز در مورد این جام، 
رســیدن به قهرمانی بــا یک عضو 
از خانواده خود اســتقالل اســت. 
اســتقالل همان باشــگاهی است 
که فرهاد مجیــدی را به یک چهره 
در فوتبال ایــران تبدیل کرد و حاال 
همین چهره، توانسته قهرمانی لیگ 
را به عنوان بازیکن و مربی برای این 
تیم به دست بیاورد. نکته مهم دیگر، 
رســیدن به یک موفقیت بزرگ با 

یک مربی جوان است. فرهاد هنوز 
در ابتدای راه مربیگری قرار دارد اما 
توانسته نتیجه ای را به دست بیاورد 
که هیچ مربی دیگری در لیگ برتر 
قادر به تصاحبش نبوده است. این 
یعنی استقالل می تواند با هدایت 
این ســرمربی جــوان و جاه طلب، 
خودش را برای یــک آینده رویایی 
آماده کند. نکته دیگر هم این است 
که اســتقالل در ایــن فصل، اصال 
تیم ستاره محوری نبود. تیمی که 
سوپراســتار و نام بزرگ نداشت اما 

حقیقتا یک »تیم« بــود و اتحاد و 
انسجام در آن موج می زد. استقالل 
در همــه فاکتورهای فنــی درون 
زمین، سزاوار قهرمانی بود اما فقط 
نظم دفاعی و فرصت طلبی هجومی 
نبود که این تیم را به ســکوی اول 
رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران 
رساند. آنها قهرمان شدند چون حتی 
نفرات ذخیره تیم هم برای لحظه ای 
دست از خوشحالی برای درخشیدن 
نفرات اصلی برنداشــتند. چون از 
ثابت ترین بازیکن تا همیشگی ترین 
ذخیره، تک تک نفرات این تیم نشان 
دادند که به جز قهرمانی، با هیچ چیز 

دیگری راضی نخواهند شد. 
استقالل سال های بسیار سختی 
را پــس از قهرمانــی اش در لیگ 

دوازدهم پشت سر گذاشت. اول از 
همه، این بت امیر قلعه نویی بود که 
در این باشگاه فرو ریخت. او برای دو 
فصل متوالی بعد از قهرمانی، نتایج 
بســیار بدی را با این باشگاه تجربه 
کرد و دیگر نتوانســت جایگاهش 
را در اســتقالل حفظ کند. بعد از 
امیر، نوبت پرویز مظلومی شد که 
دوباره به تیم برگردد اما این دوران 
هم با یک فصل بدون جام به پایان 
رسید. خیلی از استقاللی ها انتظار 
داشــتند ورود منصوریان، از این 

تیم یک قهرمان برای فوتبال ایران 
بسازد اما علیمنصور تنها یک فصل 
و هفت هفته در تیــم دوام آورد و 
جایش را به وینفرد شفر داد. دوران 
پرحاشــیه تصمیم های مدیریتی 
عجیب در اســتقالل از همین جا 
شروع شــد و در چند هفته پایانی 
آن فصل، نوبت فرهاد بود که روی 
نیمکت بنشــیند. اســتقاللی ها 
می توانستند از همین جا به بعد روی 
مجیدی حســاب کنند و به پروژه 
او امید ببندند اما تصمیم باشــگاه 
جذب استراماچونی بود. پروژه ای 
که به یک ترک ناگهانی از ســوی 
این مربی ختم شد و فرهاد دوباره 
به تیم برگشت. این بار مجیدی به 
خاطر انبــوه تصمیم های عجیب 

باشــگاه، از اســتقالل جدا شد و با 
تصمیم خودش از تیم رفت تا محمود 
فکری برای مدتی کوتــاه مرد اول 
نیمکت باشگاه لقب بگیرد. بازگشت 
فرهاد هم تا پایان فصل استقالل را 
قهرمان نکرد اما او باالخره در شروع 
یک فصل تازه سرمربی آبی ها بود 
و توانســت به خوبی تیمــش را با 
محوریت اندیشــه های فنی اش 
ببندد. خریدهای جوان و پرانگیزه 
فرهاد، برگ برنــده او برای فصل 
جدید بودند. فرهــاد همچنین به 
خوبی موفق شد سطح مهره های 
قبلی اش در این تیم را نیز ارتقا بدهد 
و در نهایت یک تیم بی نهایت آماده 
را به رقابت های فصل جدید لیگ 
برتر برساند. تیمی که در 30 هفته 
19 برد به دست آورد و با اقتدار قابل 
توجهی روی سکوی اول رقابت های 

لیگ برتر قرار گرفت.
تماشــای اشــک های فرهاد 
مجیدی، لحظــه ویــژه ای برای 
اســتقاللی ها بود. لحظه ای برای 
رســیدن به یــک آرزوی بزرگ و 
بازگشــت به ســکویی که سال ها 
به این تیم تعلق نداشــت. آنها در 
کنار هم، باالخره نوار قهرمانی های 
سریالی پرسپولیس را پاره کردند و 
به عصر طالیی این تیم پایان دادند. 
استقالل این جام را بدون هیچ حرف 
و حدیثی به دســت آورد. یک تیم 
منظم که هدف مهمی از شــروع 
فصل داشــت و تا رســیدن به این 
هدف، هرگز تسلیم نشد. جشن صد 
هزار نفری در آزادی، بهترین پایان 
ممکن برای این فصل استقالل بود. 
یک پایان باشکوه برای تیمی که از 
همه موانع عبور کرد تا خودش را به 
باالترین ارتفاع فوتبال ایران برساند. 

ورزشیبین الملل

تحرکات دیپلماتیک واشنگتن برای عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل باال گرفته است؛ 

تیران و صنافیر؛ هدایایی برای همگرایی ریاض و تل آویو
قهرمانی، ردایی در قامت استقالل

فرهاد کوه کن! 
فرشاد گلزاری

آریا طاري 


