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ایران و آمریکا؛ توهم دیپلماسی فوتبال
سید رحمان موسوی

بعد از بازی تاریخی ســال 1998 که با پیروزی ایران به پایان رسید، ایرانی ها 
و آمریکایی ها روز سه شنبه برای دومین بار در جام جهانی به مصاف هم رفتند.

کریستین پولیســیچ از تیم ایاالت متحده آمریکا در یک لحظه باشکوه برای 
آمریکایی ها و البته دردناک برای ما گلزنی کرد و مصدوم شد و ایاالت متحده در 

بازی یا انجام بده یا بمیر، 1-0 بر ایران پیروز شد.
خیابان هــای پایتخت ایــران هنوز به خاطر دارند که ۲۴ ســال قبل صحنه 
تجمعات شــادی بوده است؛ یکشنبه 31 خرداد 1377 بود که تیم ایران در جام 
جهانی لیون تیم آمریکا را شکست داد.   لوموند در آن زمان نوشت: »ساعت 1:30 
بامداد دوشنبه در تهران بود که داور برای پایان مسابقه سوت زد و  پایتخت ایران 
به دریای شــادی تبدیل شــد.  در دوحه ۲0۲۲، با یک چرخش سرنوشت ساز، 
دومین رویارویی ایران و آمریکا در جام جهانی را برای ما رقم زد که برای صعود 

به مرحله حذفی تعیین کننده بود. 
 این دیدار روز سه شنبه ۲9 نوامبر در ورزشگاه الثومه برگزار شد.

در سال 1998، پیروزی ۲-1 تیم ملی ایران بر امریکا بیش از یک برد فوتبالی 
بود. این یک پیروزی سیاســی بود، حتی اگر به نظر می رسید که روابط بین دو 
کشــور در حال بهبود اســت. رهبر جمهوری اسالمی گفته بود: حریف مقتدر و 
متکبر، طعم تلخ شکســت را حس کرده اســت و  رئیس جمهور وقت، محمد 

خاتمی نیز با هوشیاری بیشتری گفت: »این پیروزی نماد وحدت ملی است.
 سالها بعد، رهبر ایران، به یکی از دو گلزن ایران، حمیدرضا استیلی، در حالی 
که پیشــانی او را می بوسید، اعتراف کرد که »نمی خواستم بیدار بمانم و بازی را 
تماشــا کنم. دیروقت بود اما بعد از اینکه چند دقیقه اول را دیدم تصمیم گرفتم 

تا آخر آن را تماشا کنم.«
نزدیک شدن دو کشور

 در آغاز سال 1998، رئیس جمهور خاتمی برای نزدیکی دو کشور تالش کرد 
تا »دیوار بی اعتمادی را بشکند«.  مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه آمریکا که در 
ورزشگاه جرلند حضور داشت، در صبح روز مسابقه تاکید کرد که ایاالت متحده 
می تواند »چشــم انداز یک رابطه بسیار متفاوت با ایران از زمان تغییراتی که در 

سال 1997 رخ داد را در نظر بگیرد.«
 تیم مقابل

 قبل از دیدار تابســتانی در لیون، فدراسیون ایران مودبانه دعوت برای انجام 
مسابقات تدارکاتی در کالیفرنیا، جایی که جامعه بزرگ ایرانی االصل وجود دارد، 
رد کرد.  محسن صفایی فراهانی رئیس فدراسیون توضیح داد: »تقویم خیلی پر، 

فاصله خیلی دور«.
 در عوض، در مارس 1998، فوتبالیست های ایرانی در بریتانی کمپ تمرینی 
برپا کردند.  جمشــید گلمکانی کارگردان فرانسوی-ایرانی اولین مستند »ایران، 
فوتبال و تجارت« را جلوی دوربین برد که در آن از رقص شــکم برخی از مردم 
محلی به امید عقد قرارداد با سفیر جمهوری اسالمی فیلمبرداری کرد.  در طول 
جام جهانــی، او دومین فیلمش را در اردوی تیم ایران ســاخت، به نام »ایران، 

.)Iran, le foot, un enjeu pour tous( »فوتبال، بازی برای همه
 از نظر آقای گلمکانــی، جنبه ژئوپلتیکی بازی ایران و آمریکا »چندان مورد 
توجــه هواداران و بازیکنان نبود، بلکه مورد توجه دو دولت بود، دو دولت با بازی 
سیاسی همیشگی خود«.  این فیلمساز از ایرانیان تبعیدی شنیده است: »ما عالقه 
ای به فوتبال نداریم. ما اینجا هســتیم تا به رسانه های غربی بگوییم ایرانی ها را 

همیشه بنیادگرا، قاتل و تروریست نشان ندهید.«
در لیون، در روز بازی، هفت تن از هواداران جنبش اپوزیسیون ایران مجاهدین 
خلق )منافقین( دستگیر شدند.  صبح، حدود 30 نفر دیگر از ورود به خاک فرانسه 
جلوگیری شــده بودند.  آقای گلمکانی به یــاد می آورد: »گروه اصلی مخالف در 
خارج از کشور، مجاهدین خلق، تظاهرات مخفیانه به راه انداختند.«  برخی از آنها 
وارد زمین شدند و عکس رهبر خود را باال گرفتند و در جریان مسابقه شعارهایی 

علیه آیت اهلل ها و نظام ایران سر دادند.
 قهرمانان سال 1998 سوژه تبلیغات شدند

 هزاران مایل دورتر، در ســن خوزه کالیفرنیا، یک پســر 11 ســاله به همراه 
خانواده اش بازی را تماشــا کرد.  او آمریکایی بود و پدر و مادرش هر دو ایرانی 
بودند.  حدود 15 ســال بعد، استیون بیت آشور که اکنون 35 سال دارد، اولین 
ایرانی-آمریکایی بود که پیراهن تیم ملی را بر تن کرد.  مردی که از سال ۲007 
یک فوتبالیســت حرفه ای بوده است لبخند زد: »این یک بازی سرگرم کننده و 
هیجان انگیز بود. برای من یک برد-برد بود.« این آغازی بود برای شــناخت بین 
المللی فوتبال ایران.   در سال ۲01۴، آقای بیت آشور حتی توسط کارلوس کی 

روش سرمربی پرتغالی برای بازی در جام جهانی برزیل دعوت شد.
ایــن بازیکن در اولین بازی خود، با وجود اینکــه بازیکن تعویضی بود، مورد 
استقبال گرم قرار گرفت.  از سکوها شعارهای »به ایران خوش آمدید« و »بیتاشور 
را وارد کن« به گوش می رسید.  او گفت: »من قباًل چنین چیزی را تجربه نکرده 

بودم.  این یک افتخار بود که این بچه ها نام من را سردادند.«
 ماجراجویی آقای بیت اشور اگرچه چشمگیر بود، اما کوتاه و بدون دنباله بود.  
او در برزیل حتی یک دقیقه هم بازی نکرد و  در مقابل، برندگان 1998 قهرمانان 
و ســوژه های تبلیغاتی شدند.  دیپلماســی فوتبال که گاهی بیش از حد برآورد 

می شود، اغلب فراتر از نمادگرایی، روابط عمومی یا تبلیغات نمی رود. 
 بازی جدید ایران و آمریــکا در جام جهانی هرگز جایگزین مذاکرات واقعی 
نخواهد شــد، صرف نظر از اینکه چه کسی برنده است. در ماه ژوئن، آمریکایی ها 
و ایرانی ها در دوحه برای گفتگو درباره موضوع هسته ای دیدار کردند.  شش ماه 
بعد، کاپیتان های تیم ملی و تیم آمریکا نه از غنی ســازی یا سرکوب اورانیوم در 

ایران، بلکه صرفاً درباره فوتبال صحبت کردند.
منبع: دیپلماسی ایرانی

یادداشت 

رایزنی وزرای خارجه ایران و ترکیه درباره سوریه
در گفت وگوی تلفنی حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران و »چاووش اوغلو « وزیر خارجه ترکیه، آخرین وضعیت تحوالت 
مــرزی و درگیری های نظامی بین دو کشــور ترکیه و ســوریه مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش ایســنا، در این گفت وگو، وزیر خارجه جمهوری اســالمی ایران 
ضمن اشاره به درک جمهوری اســالمی ایران از نگرانی های امنیتی ترکیه و 
لزوم رفع این نگرانی ها، تاکید کرد: تحقق این امر مستلزم تداوم گفت وگوهای 
امنیتی فی مابین دو کشــور  بوده و توســل به عملیات نظامی زمینی نه تنها 
کمکی به حل مشــکالت نخواهد کرد، بلکه موجب ایجاد خسارت  و پیچیده تر 
شدن وضعیت خواهد شد. امیرعبداللهیان همچنین آمادگی جمهوری اسالمی 
ایران را برای ارائه هر گونه کمک به منظور حل و فصل  سیاســی مشــکالت 
موجود میان دو کشــور اعالم کرد. وزیر خارجه ترکیــه نیز در این گفت وگو 
ضمن تشــریح وضعیت جاری و مواضع کشورش در قبال آن، از نقش سازنده 

جمهوری اسالمی ایران تقدیر کرد و مقرر شد این تماس ها ادامه یابد.

دیدار سفیر ایران با معاون وزیر خارجه سوریه
ســفیر کشورمان در سوریه با معاون وزیر خارجه این کشور دیدار و رایزنی 
کرد. به گزارش ایسنا، سفارت ایران در دمشق اعالم کرد که مهدی سبحانی، 
ســفیر ایران در سوریه با ایمن سوســان، معاون وزیر خارجه این کشور دیدار 
و رایزنــی کرد. دو طرف در این دیــدار در خصوص آخرین تحوالت منطقه و 

همکاری های دوجانبه و بین المللی رایزنی کردند.

انتقاد سخنگوی وزارت خارجه از آلمان
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: کشــورهایی مثــل آلمان چطور به 

خودشان حق می دهند که خود را مدعی و مدافع حقوق بشر نشان بدهند.
به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی به مناسبت روز یادبود همه قربانیان سالح های 
شیمیایی گفت: کشــورهایی مثل آلمان چطور به خودشان حق می دهند که 
خود را مدعی و مدافع حقوق بشر نشان بدهند. سخنگوی وزارت امور خارجه 
افزود: چطور به خود حق می دهنــد در عین حالی که با تجهیز رژیم متجاوز 
عراق، نه فقط رزمندگان و نظامیان، بلکه زنان و کودکان و مردان ُکرد ما را در 
شــهر سردشت و مناطق دیگر بمباران شیمیایی کرده اند، اکنون دم از حقوق 

زنان ُکرد بزنند!؟ 
کنعانــی بیان کرد: چطور می توان باور کــرد رژیمی که این میزان جنایت 
علیه بشــریت؛ نه در تاریخ گذشــته، بلکه در تاریخ معاصر در دهه های اخیر، 
علیه یک ملت انجام داده، االن با کمال پر رویی، پرچمدار دفاع از حقوق زنان 

ما باشد!؟ آیا این غیر از یک نفاق آشکار است؟
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این واقعاً شرم آور است!

دیپلماسی

»بن کاســپیت« در گزارشی برای المانیتور 
می نویســد کــه اســرائیل ظاهــرا از گزارش 
خبرگزاری ایســنا غافلگیر نشــد که گفته بود 
ایران کار غنی ســازی اورانیوم 60 درصد را در 
سایت ُفردو آغاز کرده است. تحلیلگران توضیح 
می دهند که این گام، ایــران را از نظر فنی به 
غنی سازی سطح تسلیحاتی 90 درصد نزدیکتر 

می کند.
»ژاچی هانِگبــی« وزیر پیشــین از حزب 
لیکود، چهارم نوامبر گفت که نتانیاهو در دوره 
تازه نخست وزیری اش، برای انهدام زیرساخت 
هســته ای ایران اقدام خواهد کرد. این همراه 
نزدیک نتانیاهو، در نخستین مصاحبه اش پس 
از پیروزی لیکود گفــت: »اگر نتانیاهو اقدامی 
نکند، اســرائیل با یک تهدید وجودی روبه رو 
خواهد بود. مگر گفت وگوهای ایران و آمریکا به 
توافق برسد یا آمریکا اقدام مستقلی انجام دهد، 
در غیر این صورت اســرائیل این کار را خواهد 
کرد.« هانِگبی افزود که پیش بینی اش متکی 

بر سی سال رابطه با حزب لیکود است.
البته نیاز به رابطه ســی ســاله نیســت تا 
بفهمیم که برنامه بنیامین نتانیاهو این اســت 
که برنامه هســته ای ایران را دوباره به کانون 
توجه افکار عمومی داخل اسرائیل و نیز صحنه 
بین المللی بازگرداند. از سوی دیگر، نتانیاهو هم 
می داند که مشکل ایران دوباره و حتی پیش از 
آنکه وی کار نخست وزیری را از سر بگیرد، به 

او روی آورده است.
سرلشــکر »آهارون هالیــوا« رئیس بخش 
اطالعــات ارتش اســرائیل که عــادت ندارد 
واقعیت هــا را بزرگنمایی کنــد، در کنفرانس 
موسســه مطالعات امنیت ملی اسرائیل گفت: 
»بزرگترین آزمون جامعه بین المللی هنگامی 
فرا می رسد که ایران )ایده( اورانیوم 90٪ را در 
سر بپروراند حتی اگر این کار را بصورت نمادین 

انجام دهد.«
وی ادامه داد: »ایران اکنون مواد غنی شده 
کافی برای چهار بمب هسته ای را دارد، یعنی 
نیاز به صد کیلوگرم اورانیوم غنی شــده ٪90 
برای چهار کالهک هسته ای دارد، آنها هر بار، 

یــک گام بر می دارند و ســپس صبر می کنند 
تا واکنش جامعه بین الملــل را ببینند. وقتی 
ببینند که جهان عمدتا گام تازه شان را پذیرفته 

است، سراغ گام بعدی می روند.«
هالیوا، نسبت به اراده قدرت های غربی تحت 
رهبری ایاالت متحده برای مداخله در ایران یا 
بازدارندگی در این زمینــه، ابراز بدبینی کرد. 
وی گفت: »هرگاه که فشــار بر ایــران افزوده 
می شود، از جمله فشــار داخلی، واکنش ایران 
بسیار تهاجمی تر می شود، بنابراین ما باید انتظار 
واکنش های بســیار تهاجمی تر در منطقه و در 

جهان را داشته باشیم.«
هالیوا گوشــزد کرد که از اول ژانویه، تقریبا 
صد اقــدام خصمانه ایــران، از جمله حمالت 
ســایبری این کشور ثبت شــده است. رئیس 
اطالعات ارتش اسرائیل همچنین ادعا کرد که 
ایران یک حمله تروریســتی در زمان برگزاری 
جام جهانی قطــر را در نظر گرفته بود و قصد 
دارد در چند هفته آینده به عربستان سعودی 

هم حمله کند چرا که اعتراض های اخیر ایران 
را به مداخله سعودی ها نسبت می دهد.

وی گفــت:» در لنــدن، آنهــا )مقام های 
انگلیســی( آماده یک حمله ایران می شوند و 
می دانند دربــاره چه چیزی حــرف می زنند. 
آمریــکا آماده اقدامی از ایران می شــود که آن 
اقدام را تروریســتی بداند. من متقاعد نشده ام 
که بقیه جهان خشــونتی که ایرانی ها به سطح 

جهانی می کشانند را درک کنند.«
در واقــع، گزارش هــای دیــروز دوشــنبه 
رســانه های اســرائیلی، فاش کرد که سازمان 
اطالعاتی موســاد اخیرا یک هشدار هدفمند را 
از نقشــه ایران برای حمله به خبرنگاران ایرانی 

مقیم انگلستان به لندن فرستاده است.
هالیوا نتیجه گرفت: »اکنون دیگر بحث بر 
سر این نیست که با چه شروطی، توافق هسته 
ای را احیــا کنیم. حال به نظــرم می توانیم با 
ایران یا درباره بکارگیری زور علیه این کشــور 
صحبت کنیم یا درباره توافقی با شرایط کامال 

متفاوت.« سخنان هالیوا، احتماال توضیح دهنده 
ســفر فوری وی به واشنگتن به همراه فرمانده 
اش، ژنرال آویو کوچاوی، رئیس ســتاد ارتش 
اســرائیل است که قرار اســت در جریان آن با 
مشــاور امنیت ملی آمریکا، رئیس سی آی ای 
و رئیس ستاد ارتش آمریکا دیدار داشته باشند. 
زمینه این دیــدار – که آخرین دیدار کوچاوی 
پیش از کنــاره گیری در ماه آینده اســت – 
اطالعات جاسوسی تازه ای است که به مقاصد 
غنی ســازی ایران و نیز این نگرانی اسرائیل باز 
می گردد که اکنون پس از انتخابات میان دوره 
ای، دولت بایدن گفت وگوهای هســته ای را با 

ایران از سر گیرد.
دولت امریکا باید با یک رویکرد تازه اسرائیل 
در برابر ایران دست و پنچه نرم کند. آن رویکرد 
کاسب مآبانه ای که توسط نفتالی بنت و یائیر 
الپید با آمریکا هماهنگ شده بود، پایان یافته 
است. بازگشت نتانیاهو نشان از بازگشت ایران 
هراسی اسرائیل دارد و آن احساس انزوا و فاجعه 

نمایی که نتانیاهو مهارت زیادی در برانگیختن 
آن دارد؛ هم در ذهن و دل اسرائیلی ها و هم در 

صحنه بین المللی. 
بــه گزارش دیپلماســی ایرانــی، المانیتور 
می پرســد؛ اکنون پرســش این اســت که آیا 
نتانیاهو، واقعا خواهان یا قادر به صدور دستور 
یک حمله نظامی به زیرساخت های هسته ای 
ایران، با توجه به آگاهی او از پیامدهای عملیاتی 

و دیپلماتیک چنین حرکتی است یا نه؟
احتماال یوآو گاالنت، عضو کنست از لیکود، 
به وزارت دفاع برسد. گاالنت یک ژنرال مجرب 
پیشــین است که بعید است پای اسرائیل را به 
جنجال های نظامی باز کند. سرلشــکر هرتزل 
هالِوی کــه از ماه ژانویــه جایگزین کوچاوی 
می شود، به عنوان یک اندیشمند مستقل و یک 
افسر اصول مدار شناخته می شود که به سادگی 

درگیر اقدامات ریسکِی جسورانه نمی شود.
رژیم تازه اســرائیل، احتماال می تواند موازنه 
قدرت میان رهبری امنیتی را به ســود کسانی 
چرخش دهد که طرفــدار یک راه حل نظامی 
برای مشــکل ایران هســتند و نگرش تیره ای 
نسبت به مقاصد ایران دارند. بازگشت نتانیاهو 
احتماال به تقویت بارنئا رئیس موساد و تضعیف 
کســانی می انجامد که معتقدنــد یک توافق 
محــدود و ناقص با ایران، بهتر از نبود هر گونه 
توافقی اســت )چیزی که هالیوا هم به آن باور 

دارد.(
تصمیم نهایی با نتانیاهوست که به یک ضد 
ایرانی محتوم تبدیل شــده است. دشوار بتوان 
بــاور کرد که وی در ســال ۲0۲3 به نیروهای 
نظامی اسرائیل دستور حمله به ایران بدهد حال 
آن که ده سال پیش، با بی میلی از حمله نظامی 
صرف نظر کرد، در زمانی که شرایط برای چنین 
حمله ای بسیار مهیاتر بود. اما اگر نتانیاهو اسیر 
روحیه متعصبانه شرکای مذهبی اش در حزب 
صهیونیست شود و گرفتار احساسی آخرالزمانی 
نسبت به چیزی بشود که مکررا علیه آن هشدار 
داده، در آن صورت، هرچیزی ممکن اســت و 
کاخ ســفید هم حق دارد که شروع به احساس 

نگرانی کند.

المانیتور بررسی کرد

جنون نتانیاهو برای بازی با اعصاب ایران

سرنوشت برجام به یک تار مو بند است

مذاکره وزیرامورخارجه ایران با نخست وزیر عراق

»سرگئی ریابکوف « معاون وزیر خارجه روسیه 
در خصوص توافق هســته ای ایران، به خبرنگاران 
گفت که، به دلیل صدور قطعنامه »به نفع غرب« 
از ســوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به اتهام 
»عدم شفافیت از ســوی ایران«، سرنوشت توافق 

»به یک تار مو بند است.«
وی در ادامــه عنوان کرد که مســکو امیدوار 

اســت درصورت وجود اراده توسط همه طرفین، 
توافق سریع احیاء شــود.به گزارش  ایسنا به نقل  
از خبرگزاری اســپوتینک، والدیمیــر یرماکوف، 
مدیر بخش  کنترل تســلیحاتی و منع اشــاعه 

تسلیحات هسته ای وزارت امور خارجه روسیه در 
گفت وگو با این خبرگزاری درباره موضوع هسته ای 
ایران و توافق هســته ای، گفت: ایران همواره یک 
عضو مســئول در معاهده منع اشــاعه تسلیحات 

هســته ای)ان پی تی( بوده اســت. انجام شــدن 
برجام]توافق هسته ای[ در سال ۲015 سرانجام و 
به طور بی بازگشت به برطرف کردن تمام سواالت 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از تهران کمک کرد. 

یرماکوف گفت: پس از آن، ایران سال ها در میان 
دیگر کشــورهای عضو، کشوری بود که بیشترین 
راستی آزمایی در آن به عمل می آمد. هیچ انحرافی 
از تعهدات آن مشاهده نشد. او افزود: هیچ مدرکی 
وجود ندارد که نشــان دهنده قصــد ایران برای 
تجدید نظر آن درباره عضویت در ان پی تی و آغاز 

به تولید یک بمب اتمی باشد.

»حســین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه 
ایران با السودانی نخســت وزیر عراق در تهران 
دیدار و رایزنی کرد.آنها در مورد روابط کلی بین 
دو کشــور و همچنین تاکید بــر نقش محوری 
عراق در منطقه و تالش های این کشــور برای 
تقویت امنیــت و تحکیم ثبات در این کشــور 

گفت وگو کردند.
حســین امیرعبداللهیان در توییتر نوشت:»با 
آقای ســودانی نخســت وزیر محتــرم عراق در 
تهران دیدار کــردم.وی به عنوان نماینده دولت 

و ملت بزرگ عراق مورد احترام ماست.
جمهوری اســالمی ایران بر تعمیق مناسبات 

با عراق تاکید و از نقش سازنده اش در معادالت 
منطقه ای استقبال می نماید.مناسبات عالی دو 
کشــور ، نشــان دهنده نگاه راهبردی مشترک 
است.« محمد الشــمری، نماینده ائتالف دولت 
قانــون عراق در گفت وگو با خبرگزاری المعلومه 
گفت که روابط مشترک و تاریخی ایران و عراق 
اقتضا می کند که دو کشور به حاکمیت یکدیگر 
احتــرام بگذارند و نباید مرزهای آن ها تهدیدی 

برای هر کدام باشد.
وی گفت: زمان سفر محمد شیاع السودانی، 
نخست وزیر عراق به تهران مناسب بود به ویژه 
اینکه با تهدید امنیتی ایران از داخل خاک عراق 

همزمان شد.
ایــن نماینده عراقی تاکیــد کرد که پذیرش 
پیام ایران از ســوی دولت عراق درخصوص این 

تهدیدات یک موضع مثبت بود.
الشــمری خاطرنشان کرد:ســفر سودانی به 

تهران بســیار متفاوت تر از سفرهای دیگر است 
زیرا در این ســفر پرونده های مختلف اقتصادی 
و امنیتی و پرونده آب مطرح است؛ مشکلی که 
عراق تــالش دارد آن را با همســایه مان ایران 
حل و فصل کند. به گزارش ایسنا، نخست وزیر 
عراق روز سه شــنبه وارد تهران شد و با مقامات 
عالی رتبه کشورمان از جمله مقام معظم رهبری 

دیدار و گفت وگو کرد.
پیش از این یک مســئول عراقی اعالم کرد 
که ایرانی ها به کشــور عراق اســناد و مدارکی 
دادنــد که نشــان می دهد از خاک این کشــور 
علیه ایران استفاد می شود از جمله اینکه برخی 
مجموعه های کرد از خاک اقلیم کردســتان به 

داخل ایران سالح قاچاق می کنند.
این مســئول به سفر اخیر ســردار اسماعیل 
قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه به عراق اشاره 
کرد و گفت که سردار قاآنی در دیدار با مقامات 

عراقــی موضعــش درخصوص انجــام عملیات 
زمینــی در داخل خاک عــراق و توقف فعالیت 
گروه های کرد که متهم به دســت داشــتن در 

ناآرامی های اخیر ایران هستند، روشن بود.
وی گفت که طــرف عراقی بــه این نتیجه 
رســیده اســت که یگان های نظامی از ارتش و 
نیروهایــی از مرزبانی خــود را در مرزهایش با 

ایران به طول ۲00 کیلومتر مستقر کند.
در این گزارش آمده اســت کــه نمایندگی 
سازمان ملل در عراق نیز از این برنامه استقبال 
کرده تــا ایران دیگر اقــدام نظامــی در اقلیم 

کردستان عراق انجام ندهد.
این مســئول عراقی گفت که ماموریت این 
نیروهای مستقر در مرز ایران و عراق ممانعت از 
فعالیت مجموعه های کرد علیه ایران است اما به 
نظر می رســد که این برنامه هنوز رضایت ایران 

را جلب نکرده است.

گزارش های رسانه ای حاکی است که امارات 
متحده عربی به مرکز مدیریت خطرناک ترین 
گروههای تبهکار در جهان و بهشت تبهکاران 

تبدیل شده است.
روزنامه گاردین در گزارشی می نویسد که بر 
اساس اعالم آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری 
در اجرای قانون »یوروپل«، چهار روز پیش یک 
شبکه بزرگ اروپایی قاچاق کوکائین که اخیرا 

متالشی شد، از ُدبی اداره می شد.
این روزنامه خاطرنشان کرد که گردانندگان 
این شــبکه احســاس می کردند که به دلیل 
تســهیالتی که مقامات در اختیــار آن ها قرار 
داده انــد و از ســطح زندگی باالیــی در ُدبی 
برخوردارند، امکان وارد شدن آسیب و خدشه 

ای به آن ها وجود ندارد.
آژانــس یوروپل چهار روز پیــش از انهدام 
یک شــبکه بزرگ اروپایی قاچــاق کوکائین و 
دســتگیری ۴9 مظنون مرتبط با کشــورهای 
مختلف از جمله 6 هدف مهم در دبی خبر داد.

بر اساس این بیانیه، این دستگیری ها در پی 

نتایج تحقیقات انجام شده در اسپانیا، فرانسه، 
بلژیک، هلند و امارات که با حمایت یوروپل در 
مورد فعالیت های گســترده این شبکه قاچاق 
مواد مخدر و پولشویی صورت گرفت، انجام شد.
یوروپــل بــا انتشــار کلیپــی از امالک و 
خودروهای لوکس که توقیف و مصادره شدند، 
در بیانیه ای افزود: حجــم واردات کوکائین به 
اروپا تحت نظارت و رهبری مظنونان بسیار زیاد 
بوده و دســتگاه اجرای قانون بیش از 30 تُن را 
در جریان تحقیقات کشف و ضبط کردند. این 
آژانس گزارش داد که ُدبی ۲ مظنون بسیار مهم 
مرتبط با هلند و ۲ نفر مرتبط با اسپانیا و افراد 

دیگر مرتبط با فرانسه را دستگیر کرده است.
یک منبع در یوروپل که نخواســت نامش 
فاش شــود، گفت: یکی از مظنونان هلندی از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
براساس این بیانیه، 13 نفر در اسپانیا، 6 نفر 
در فرانسه و 10 نفر در بلژیک دستگیر شدند؛ 
در حالیکه در چارچوب همین عملیات در سال 
گذشته میالدی 1۴ نفر در هلند دستگیر شدند. 

دادستان ها در هلند اعالم کردند که درخواست 
اســترداد مظنونان را از امــارات متحده عربی 

خواهند کرد.
یکی از مظنونان یک فرد 37ســاله با ملیت 
دوگانه هلندی و مغربی است که به ظن واردات 
هزاران کیلوگرم کوکائین به هلند در سال های 

۲0۲0 و ۲0۲1 دستگیر شد.
دادســتان عمومی هلند در بیانیه ای گفت: 
این جرایم جنایی خطرنــاک مرتبط با قاچاق 
بین المللــی مواد مخدر به ویــژه از آمریکای 
جنوبی از طریق بنادر آنتورپ و روتردام هستند.
مظنون دیگر مردی ۴0ساله با ملیت دوگانه 

هلندی و بوسنیایی است.
به نوشته ســایت امارات لیکس، انهدام این 
شــبکه جدیدترین دلیل محکومیت امارات به 
شمار می رود که از آن به عنوان مرکز مدیریت 
خطرناکترین گروههای تبهکار و بهشــت این 

گروهها یاد می شود.
این ســایت افزود که شبکه های تبهکار به 
شــکل وحشــتناکی در امارت ُدبی گسترش 

یافته اند و با توجه به ضعف سیستم امنیتی که 
از شــهروندان و مهاجران محافظت می کند، از 
روابط جنسی به عنوان دروازه ای برای قربانیان 

استفاده می شود.
به نوشــته امارات لیکس، سرتیپ »عبداهلل 
المعصم« رئیس شورای مدیریت مراکز پلیس 
در ُدبی، نســبت به عواقــب مراجعه به مراکز 
غیرمجاز »ماساژ« و پاسخ به کارت های ماساژ 
که به طور تصادفی توزیع می شود، هشدار داده 
است. المعصم تصریح کرد که هرکس با آن ها 

همکاری کند، عالوه بر احتمال اینکه در معرض 
خطر سرقت یا اخاذی از کارگران آن مراکز قرار 
می گیرد، خود را در معرض مســئولیت قانونی 

قرار می دهد.
وی اشــاره کرد که به عنوان نمونه شــیوه 
مجرمانه این تبهکاری ایجاد حساب های جعلی 
اجتماعی  اپلیکیشن شبکه های  در شبکه های 
و نمایــش تصاویر دختران و بــه دام انداختن 
قربانیان و ســپس سرقت یا باج خواهی از آنها 

است.

امارات مرکز خطرناکترین گروه های تبهکار جهان

سران رژیم صهیونیســتی که متوهمانه به 
برقرای رابطه با چهار کشور عربی می نگریستند، 
به هیچ وجه فکر نمی کردند که در جام جهانی 
قطر، تمام نخ هایی که رشــته بودند، دوباره به 

پنبه تبدیل شود.  
به گزارش ایرنا، در کنار جذابیت شــیرین 
بازی هــای فوتبال جام جهانــی قطر، واکنش 
شــهروندان قطــری و دیگــر مســلمانان و 
غیرمســلمانان حاضر در قطر که برای دیدن 
مسابقات جام جهانی ۲0۲۲ قطر راهی دوحه 
شــده اند به خبرنگاران رژیم صهیونیســتی و 
دیگر صهیونیســت های حاضر، در عین حالی 
که جذابیت این ســفر تفریحــی را برای آنها 
بیشتر کرده، در مقابل صهیونیست ها را نسبت 
به گذشــته ذلیل تر کرده است. گزارش های 
منتشر شده از سوی رسانه ها چه صهیونیستی 
و چه غیرصهیونیســتی و انتشــار کلیپ های 
مختلف در شبکه های اجتماعی نشان می دهد 
که ملت های مســلمان و غیر مسلمان در جام 
جهانــی قطر، احساســات واقعی خــود را در 

نفرت از اشــغالگران صهیونیست به هر طریق 
ابراز می کنند و این مســئله نشان می دهد که 
راه رژیم های عربی که در باتالق عادی ســازی 
روابط با صهیونیســت ها گرفتار شده اند کاماًل 
جدا از ملت های آنهاســت و توافق های سازش 
ندارد. صهیونیست ها  مردمی  هیچ مشروعیت 
تصور می کردند کــه می توانند از جام جهانی 
قطر به عنوان فضایی برای مشروعیت بخشــی 
به اشــغالگری خــود در فلســطین و فرصتی 
جهت تحریک افکار عمومی مردم عرب و دیگر 
مسلمانان بهره ببرند، با واقعیتی مواجه شدند 
که کاماًل برخالف تصورات آنها بود، آنهم اعالم 
نفرت جهانی در جام جهانی از صهیونیست ها 
و اعتــراف خود آنهــا به این موضوع اســت. 
»دور هافمن« خبرنگار یک شــبکه تلویزیونی 
رژیــم صهیونیســتی که به منظور پوشــش 
رقابت هــای جام جهانی فوتبال به قطر ســفر 

کرده از برخورد بسیار منفی شهروندان قطری 
با خود گالیه کرده است. او در گزارش خود از 
نحوه برخورد شــهروندان قطری با وی پس از 
اطالع از تابعیت اسرائیلی وی می گوید، »من را 
از رستوران بیرون انداختند، صاحب رستوران 
تلفن من را بــه زور گرفت و تمامی تصاویری 
که از رقابت های جام جهانی در گوشــی تلفن 
همراهم داشتم را پاک کرد؛ راننده خودرو پس 
از اینکه فهمید من اسرائیلی هستم، حاضر نشد 
مرا به مقصد برساند«. هافمن اعتراف می کند 
که »ما اینجا در شرایط سختی هستیم، چون 
تقریبا همه پس از اطــالع از هویت مان، ما را 
طرد می کنند«. خبرنگار روزنامه صهیونیستی 
یدیعوت آحارانــوت نیز در گزارشــی از جام 
جهانی قطر نوشــتند، »در قطر فهمیدیم که 
اعراب چقدر از اسرائیل متنفرند و می خواهند 
ما را از روی زمیــن محو کنند. فهمیدیم آنها 

نسبت به هر چیزی که به اسرائیل مربوط شود 
نفرت شــدیدی دارند و ما با احســاس بسیار 
بدی قطر را ترک می کنیم« »راز ششــنیک«، 
خبرنگار تلویزیون رژیم صهیونیســتی نیز در 
همین خصوص با اشاره به نگاه منفی گسترده 
و جو ضداسرائیلی غالب در جام جهانی قطر در 
صفحه خود در توئیتر نوشت: من همیشه فکر 
می کردم که مشکل از دولت هاست، اما در قطر 
فهمیدم که نفرت مردم در خیابان از ما چقدر 
است؛ پس از 10 روز اقامت در دوحه، نمی شود 
از آنچــه در این جا بر ما می گذرد حرف زد؛ ما 
این جا محصور شــده ایم؛ ما با احساس بسیار 
بد این جا را ترک خواهیــم کرد؛ ما این جا در 
کنار ایرانی ها، لبنانی ها، قطری ها، سوری ها راه 
می رویــم و همه آنها نگاه های غضبناکی به ما 
می کنند؛ تنها نگاه عربستانی ها کمی متفاوت 
اســت؛ ما تصمیم گرفتیم این جــا خودمان را 

اکوادوری جا بزنیم. این خبرنگار صهیونیست 
در ادامه می نویســد، بعد بازی برزیل بدترین 
تجربه را داشــتیم؛ ما می خواستیم با هواداران 
برزیل عکــس بگیریم، اما مســلمان ها مدام 
می آمدنــد و پرچم فلســطین را کنار ما بلند 
می کردند و عکــس را برهم می زدند. به عنوان 
یک اســرائیلی لیبرال همیشــه فکر می کردم 
مشــکل ما با اعراب و مسلمان ها با دولت های 
آنهاســت، اما مــن این جا از مســتی پریدم و 
فهمیدم که چقدر مســلمان ها از ما متنفرند 
و ایــن ربطی بــه دولت ها نــدارد. از اتفاقات 
جالب در برگزاری جــام جهانی ۲0۲۲ قطر، 
طرد و مشــکالت پیش آمده برای خبرنگاران 
صهیونیســت در این کشــور بود؛ در یکی از 
این موارد وقتی »تل شــور« خبرنگار شــبکه 
13 تلویزیــون رژیم صهیونیســتی در دوحه، 
قصد مصاحبه با هواداران فوتبال را داشــت با 
تظاهرات این هواداران در رد عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیســتی و در مقابل با حمایت از 

ملت فلسطین مواجه شد.

چالش اسرائیل در جام جهانی قطر


