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پاسخ نیمه شب تهران به متن پیشنهادی اروپا،
اردوگاه اصولگرایان را ملتهب کرد

دلواپـسی
احتمالی پسابرجام  ِاز 

پاسخ نیمه شب تهران به متن پیشنهادی 
اتحادیه اروپــا، عالوه بر انتظــار در خصوص 
واکنش ســایر مذاکره کننــدگان و افزایش 
گمانه زنی ها درباره سرنوشت توافق هسته ای، 
آتش اختالف میــان اصولگرایــان موافق و 

مخالف برجام را شعله ورتر کرد. 
در همان ساعات اولیه پاســخ تهران، لورا 
روزن، خبرنگار آمریکایی که تحوالت پرونده 
هسته ای را دنبال می کند، در توییتی به نقل از 
یک مقام اتحادیه اروپا که نامش را فاش نکرد 
نوشت که ایران »فقط در مورد رفع تحریم ها« 
واکنش نشان داده که تعبیر آن شاید پذیرفتن 

باقی پیشنهادها اســت. این مقام گفت: »اما 
آنها درخواست های سختی در مورد تحریم ها 
دارند.« پایگاه خبــری »العربی الجدید« نیز 
به نقــل از »منابع آگاه نزدیک بــه مذاکرات 
هسته ای« خبر داد که پاسخ ایران دربردارنده 
»مالحظات« درباره ســه پرونده بالتکلیف 
است و افزود: »متن پیشــنهادی اروپا شامل 
وعده آمریکا درباره رفــع تحریم های ثانویه 
برخی شرکت های اقتصادی وابسته به سپاه 
پاسداران و آمادگی برای حل مسئله ضمانت ها 
و اختالفات ایران و آژانس به صورتی سازنده و 

مثبت است«.

کارشناس ارشد انرژی با اشاره به مراودات گازی  ایران و همسایه شمالی 

روسیه را رقیب انرژی بدانیم، 
نه شریک استراتژیک
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از زمانــی که نانســی پلوســی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا پا به تایوان گذاشت معادالت نه 
تنها در شرق آســیا، بلکه در تمام دنیا دگرگون شد. 
بدون تردید این ســفر را باید نقطه عطفی در روابط 
میان آمریکا و چین و تأثیرگذار بر روابط سایر کشورها 
با چین و متحدان آن دانست. آنچه در این مورد باید 
مورد توجه قرار بگیرد این است که تنش میان چین 
و آمریکا در حالی شــکل گرفته که تمام کشورهای 
دنیا و به خصوص غرب، درگیر پرونده ای بزرگتر به 
نام اوکراین هستند. اینکه یکباره ایاالت متحده وارد 
چالش چند سویه با چین می شود و به هر ترتیب که 
شده ســعی دارد پکن را همانند روسیه تحریک به 

جنگ کند، بدون شک بی ارتباط با پرونده اوکراین 
نیست. توجه داشــت که آمریکا در استراتژی های 
امنیت ملی خــود به صورت مشــهود چین را یک 
تهدید غایی و مهم برای خود می داند و به همین دلیل 
ســعی دارد تا در اثنای بازیگری در پرونده اوکراین، 
چین را به گونه ای درگیر و در نهایت میان مســکو و 
پکن یک فاصله معنادار ایجاد کند. این فاصله باعث 
می شود تا روســیه نتواند چندان به چین تکیه کند 
و در مجاورت این وضعیت، چینی هــا هم به نوعی 
درگیر همین سناریو می شوند و از همکاری با مسکو 

بر سر اوکراین کوتاه می  آیند؛ چراکه در جای دیگر 
درگیر یک پرونده جدید هستند. با همه این تفاسیر 
آنچه در وضعیت کنونی به نظر مهم می آید، پررنگ 
شــدن رگه های ائتالف ها و یارگیری هایی است که 
به وضوح ما را به یاد زمان جنگ جهانی و »متفقین 
و متحدین« می اندازد. حــدود دو روز پیش بود که 
خبرگزاری کره شمالی گزارش داد، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه در پیامی به کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی اعالم کرد که دو کشور با تالش های 
مشترک روابط دوجانبه جامع و سازنده را گسترش 
خواهند داد. در این پیام که به مناســبت روز آزادی 
و استقالل کره شــمالی صادر شد، روسیه به صورت 
علنی اعالم کرد که روابط نزدیکتر به نفع دو کشور 
خواهد بود و به ارتقای امنیت و ثبات در شبه جزیره 
کره و شمال شرق آسیا کمک خواهد کرد. اما پاسخ 
رهبر کره شمالی هم مهم بود. او اعالم کرد که روابط 

مسکو و پیونگ یانگ که در زمان مبارزه با »دشمن 
مشترک« در جنگ علیه ژاپن آغاز شد، به طور پیوسته 
تقویت و توسعه یافت و راه را برای سطح جدیدی از 
حمایت و همبستگی، هموار کرد. اینکه پوتین از یک 
سو تشدید همکاری با کره شمالی را ضامن ارتقای 
امنیت شبه جزیره کره می خواند و از سوی دیگر رهبر 
کره شمالی هم اتحاد قدیمی  علیه ژاپن را ستایش 
می کند را باید یک نوع مرزبندی و صدور پیام اخطار 
از نوع سیاسی- نظامی دانســت. اما در آنسوی این 

سخنان اتفاق های دیگری در جریان است.

قطب بندی به سبک واشنگتن
این مواضع مســکو و پیونگ یانــگ دقیقاً در 
هماهنگی و حمایت کامل با چین انجام شده است. 
البته روســیه و چین هرکدام به زعــم خود از کره 
شمالی استفاده می کنند اما اتحاد این سه کشور که 
منشأ آنها همچنان تفکر کمونیستی است، به نوعی 
اعالم آماده باش علیه غرب و متحدان آن در منطقه 
شرق آسیا و شبه جزیره کره است. در راستای همین 
مواضع اما آمریکا هم دســت روی دست نگذاشته 
و صرفاً تماشــاچی نبوده اســت. پنتاگون دیروز 
)سه شنبه( در بیانیه ای اعالم کرد که یک مانور ضد 
موشکی از هشت تا ۱۴ اوت ســال جاری میالدی 
)۱۷ تا ۲۳ مردادماه( همزمان با مانور چند کشوری 
اژدهای اقیانوس آرام برگزار شده است که آمریکا 
کره جنوبی و ژاپن به صورت مشترک در آن حضور 
داشتند. در این بیانیه آمده اســت، این سه کشور 
در نشستی که در ســطح وزرا در ژوئن سال جاری 
میالدی در سنگاپور برگزار شد با برگزاری این مانور 

موافقت کرده بودند. 
اگرچه این مانورها از ســال ۲۰۱۲ میالدی هر 
دو سال یکبار برگزار شــده، اما در سال های ۲۰۱۸ 
یا ۲۰۲۰ همزمان با تشدید تنش ها میان توکیو و 
سئول این مانورها بی سرو صدا و بدون اعالم علنی 
برگزار شدند. مون جائه-این، رئیس جمهور وقت 
کره جنوبی نسبت به انجام مانورهای نظامی عمومی 
که می توانســتند روابط با چین یا ســازش با کره 
شمالی را خدشــه دار کنند، محتاط بود ولی دولت 
جدید این کشور ۱۸۰ درجه با سیاست های دولت 
قبل متفاوت عمل می کنــد و به همین دلیل حاال 
بحث رزمایش های سلسله وار به میان آمده است. 
لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا و یاسوکازو هامادا، 
وزیر دفاع جدید ژاپن پس از برگزاری این مانورها 
گفت وگویی تلفنی با یکدیگر برقرار کرده و در جریان 
اهمیت همــکاری با کره جنوبی در رســیدگی به 
وضعیت کره شمالی موافقت کردند. این مانور بدون 
شک تهدید چین و اخطار به این کشور است اما باید 
متوجه بود که پرونــده اوکراین و تحمیل هزینه به 
روسیه هم در این بین مطرح است و به همین جهت 
شــاهد یک صف بندی جدید در عرصه سیاسی- 

نظامی هستیم.

اولین چیزی که در رقابت های کشورهای اسالمی به شدت به 
چشم آمد، درخشش دختران ورزشکار ایران بود. ستاره هایی که 
نشان دادند به شکل قابل توجهی پیشــرفت کرده اند و از توانایی 

انجام بزرگ ترین کارها برخوردار هستند. 
اتفاق مهمی که در این رقابت ها رخ داد، اولین مدال بین المللی 
تاریخ والیبال بانوان ایران بعد از 56 سال بود. این تیم پیش از این 
تنها تجربه حضور در بازی های آســیایی را داشت اما حاال در یک 
رقابت مهم، فراتر از حد انتظار ظاهر شــد و توانست خودش را به 

مسابقه فینال برساند. 
تیم ملی والیبال زنان ایران در اولین بازی، با نتیجه سه بر یک 
ازبکستان را شکست داد تا خیلی زود صعودش را به مرحله بعدی 
مسابقات قطعی کند. ایران نبرد ســرگروهی را به ترکیه واگذار 
کرد تا مسیر دشوارتری برای رسیدن به فینال داشته باشد. ایران 
باید در نیمه نهایی با تیم قدرتمند آذربایجان روبه رو می شــد که 

موفقیت های زیادی در والیبال اروپا داشته است. 
دختران ایران در این مسابقه مسیر همه پیش بینی ها را عوض 
کردند و موفق شــدند تیم ملی آذربایجان را با نتیجه ســه بر یک 

شکست بدهند. 
ایران با این اتفاق توانســت خودش را به فینــال رقابت های 
والیبال بانوان در بازی های همبستگی کشورهای اسالمی برساند. 
این تیم بایــد در فینال دوباره با ترکیه روبه رو می شــد. برگزاری 
مسابقه ها در قونیه نیز جو ورزشگاه را کامال به سود کشور میزبان 
تغییر داده بود. این مسابقه با برتری ترکیه تمام شد اما مدال نقره، 
یک موفقیت بزرگ و فراموش نشدنی برای تیمی محسوب می شد 

که هنوز در ابتدای راه قرار دارد. 

والیبال بانوان در ایران هم درست مثل فوتبال، رو به پیشرفت 
است و حتی لیگ بانوان نیز با جذابیت زیادی دنبال می شود. ورود 
و تیم داری چهره هایی مثل ســردار آزمون در این لیگ، نشــان 
می دهد که دختران والیبال ایران چه پتانســیلی برای پیشرفت 

بیشتر دارند.
این فقط بانوان والیبالیســت ایرانی نبودنــد که در بازی های 
کشورهای اسالمی عالی ظاهر شدند. پسران والیبال هم توانستند 
نمایش بسیار خوبی در این رقابت ها داشته باشد. تیم ملی »ب« 
ایران در بازی های کشورهای اسالمی خوش درخشید و خیلی زود 
با دو برد قاطعانه روبه روی قطر و پاکستان، صعودش به نیمه نهایی 

را قطعی کرد. 
تیم عظیم جزیده البته در بازی سوم به شکل عجیبی روبه روی 
ترکیه غافلگیر شــد اما پســران والیبــال ایــران در نیمه نهایی 
آذربایجان را شکســت دادند تا در فینال روبه روی کامرون قرار 

بگیرند. 
نتیجه دیدار نهایی هم چیزی به جز برتــری و یک مدال طال 
برای کاروان ایران نبود. این تیم دو ستاره شاخص هم داشت. پوریا 
یلی و بردیا سعادت سابقه حضور در اردوی تیم ملی را داشته اند و 
حتی در مسابقات بین المللی حاضر بوده اند. شهروز همایون فر نیز 

کاپیتان این تیم در بازی های کشورهای اسالمی بود. 
بعد از نمایش های عالــی تیم ملی والیبــال در لیگ ملت ها، 
عملکرد پسران و دختران والیبالیســت در بازی های همبستگی 
کشورهای آسیایی به شدت امیدوارکننده بود. حاال کم کم همه 
باید خودشــان را برای تماشــای رقابت های جام جهانی والیبال 

آماده کنند. 
تیم بهروز عطایی بعد از حضور در تورنمنت واگنر لهســتان، 

مهیای حضور در رقابت های جهانی خواهد شد. 

ورزشیجهان 
آمریکا، ژاپن و کره جنوبی مانور مشترک برگزار کردند؛

صف بندی نظامی علیه پکن و پیونگ یانگ
شاهکار پسران و دختران والیبال ایران در بازی های کشورهای اسالمی 

تور، در تسخیر!

فرشاد گلزاری


