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نشریه «موندو دپورتیوو» چاپ کاتالونیا با انتشار گزارشی مدعی شد ژاوی هرناندس پیشنهاد باشگاه بارسلونا برای سرمربیگری آبی اناریها
را پذیرفته است و با پایان فصل جاری ،مأموریتش را در این باشگاه آغاز خواهد کرد .روند نهچندان خوبی که بارسلونا با کیکه ستین در
پیش گرفته ،باعث نارضایتی مدیران این باشگاه کاتالونیایی شده و آنها را از همین حاال به این فکر واداشته تا سرمربی خود را تغییر دهند.

ورزشی

اخبار

خداحافظی ستاره بدمینتون جهان

دارنده  ۲مدال طالی المپیک و چندین طالی قهرمانی
جهان در رشته بدمینتون ،از این رشته ورزشی خداحافظی
کرد .به گزارش س��ایت « ،inside the gamesلین دن»
دارن��ده  ۲م��دال طالی المپیک و قهرم��ان  5دوره جهان،
بازنشستگی خود را از رشته بدمینتون اعالم کرد .این ستاره
 ۳۶ساله چینی که یکی از بزرگترین بازیکنان تمام دوران
این رش��ته محسوب میشود ،پس از این تصمیم خود برای
بازنشس��تگی ،در بازیهای المپیک توکیو  ۲۰۲۰به رقابت
نخواه��د پرداخت .لی��ن ،مدال طالی م��ردان در بازیهای
المپیک  ۲۰۰۸پکن و  ۴سال بعد در لندن را به دست آورده
بود .او بعد از این اتفاق گفت« :خانواده ،مربیان ،همتیمیها و
هواداران من را در بسیاری از قلهها و راههای دشوار همراهی
کردهاند و اکنون تصمیم گرفتهام خداحافظی خودم را از این
رش��ته ورزشی اعالم کنم .من همه چیز خودم را به ورزشی
که دوست دارم اختصاص دادهام» .این ورزشکار چینی ملقب
به «س��وپر دن» در اوج کار خود یک ورزش��کار بیهمتا در
ورزش بدمینت��ون بود و غالبا رتبه ش��ماره یک جهان را در
اختی��ار داش��ت .عالوه بر طالی المپی��ک در پکن  ۲۰۰۸و
لن��دن  ،۲۰۱۲لی��ن در س��الهای ،۲۰۰۹ ،۲۰۰۷ ،۲۰۰۶
 ۲۰۱۱و  ۲۰۱۳عن��وان قهرمانی جه��ان را از آن خود کرد.
صالحیامیری تاکید کرد

لزوم برنامهریزی جدید برای
توجه به ورزش در فضای کرونا

رئیسکمیتهملیالمپیکتاکیدکرد:بایدنظامبرنامهریزی
جدیدی داش��ته باش��یم که در فضای کرونا به ورزش نیز
توجه کنیم .رضا صالحیامیری در آیین تجلیل از قهرمانان،
مدالآوران و دستاندرکاران رویدادهای بینالمللی ورزشی
دانشجویان در سال  ،٩٨اظهار کرد :اساسا ورزش بخشهای
ی دارد که وزارت علوم ،وزارت آموزش و پرورش و وزارت
مهم 
کار پیشقراول آن هستند و در بین این ۳دستگاه ،وزارت علوم
در رأس قرار دارد .وی ادامه داد :ورزش ویژگیهای مختلفی
دارد که انسجامبخش تمامانسانهاست ،نژاد و رنگ در آن
جایی نداشته ،مرزبندیهای کاذب را برمیدارد و یک هویت
و فرهنگ ایرانی را به جهانیان نشان میدهد .رئیس کمیته
ملی المپیک با بیان اینکه ورزش در عین حال غرورآفرین
است و جامعه نیازمند تولید و بازتولید غرور است ،گفت :هر
جوان ایرانی باید در هر نقطه از جهان احساس غرور کند و باید
بدانیم که ورزش نشاطآفرین و انسانساز است .صالحیامیری
افزود ٨٠٠ :هیأت ورزشی در مقوله کرونا به یاری مردم و بویژه
طبقه فرودست شتافتند و ما باید بپذیریم در کنار زیست مادی
به زیس��ت اخالقی نیز توجه کنیم .همانطور که میدانید
جامعه ورزش انسانهای اخالقمدار تربیت میکند و ورزش
کشور ،کانون زیست فرهنگی و انسانی است و ورزش قهرمانی
کشور و قهرمانان ورزش ایران نیز محصول این کانون تربیتی
هستند و از ویژگیهای اخالقی و ورزشی واالیی برخوردارند.

سفر دردسرساز  ۳کارمند
برای کمیته ملی المپیک

با مش��کوک ش��دن نتیجه آزمایش کرونای یک نفر در
کمیته ملی المپیک ،از تمام کارکنان تست کرونا گرفته شد.
کیکاووس سعیدی ،دبیرکل کمیته ملی المپیک در گفتوگو
با ایسنا درباره اینکه گفته میشود  ۳نفر از کارکنان کمیته
ملی المپیک پس از بازگشت از سفری مشکوک به ابتال به
ویروس کرونا هستند ،بیان کرد :تاکنون تست قطعی مثبت
نداشتهایم ۳ .نفر با هم سفر شخصی رفته بودند که نتیجه
آزمایش یک نفر از آنها مشکوک اعالم شد اما آزمایش  ۲نفر
دیگر منفی بود .تا زمانی هم که نتیجه قطعی آزمایش آن یک
نفر دیگر اعالم نشود فعال سر کار نمیآید .او افزود :با این حال
با دستور آقای صالحیامیری هماهنگ کردیم روز شنبه از
همه کارکنان کمیته ملی المپیک تست  PCRگرفته شد تا
خطر کسی را تهدید نکند .سعیدی در پاسخ به این پرسش
که کارمندی که آزمایشش مشکوک بوده سر کار هم حاضر
شده بود؟ گفت :فقط برای چند ساعت که بالفاصله وقتی
متوجه شد آزمایشش مشکوک است به خانه رفت و تا زمانی
هم که نتیجه قطعی اعالم شود ،سر کار نمیآید.

احتمال شکستن رکورد  ۳۷ساله
ریوآوه توسط مهدی طارمی

مهدی طارمیاین شانس را دارد تا رکود  ۳۷ساله باشگاه
ریوآوه را در لیگ برتر فوتبال پرتغال بشکند .به گزارش روزنامه
 Abolaپرتغ��ال ،مهدی طارمیبا  2گلی که در بازی اخیر
ریوآوه برابر تیم براگا به ثمر رساند  13گله شد تا گزینه جدی
برای شکستن رکورد 37ساله تیمش در لیگ برتر پرتغال
باشد .هر چند انجام این کار چندان آسان به نظر نمیرسد.
«انهاب��وال» با زدن  20گل در فصل  1982 - 83رکورددار
گلزنی ریوآوه در لیگ برتر پرتغال اس��ت .ژوآ توماس هم با
 16گل زده در فصل  2010 - 11دیگر رکورددار این باشگاه
ی این فرصت را دارد تا در دیدارهای
اس��ت اما مهدی طارم 
باقیمانده فصل جاری لیگ برتر پرتغال رکوردشکنی کند.

حمله غافلگیرکننده کرونا به  2تیم استقالل و فوالد

جان ها حراج یک جام!
خبر کوتاه اما بسیار بد و تأثیرگذار بود؛ تا جایی که شوک بزرگی
را به تیم پراسترس این روزهای فوتبال ایران وارد کرد .ابتالی چند
بازیکن استقالل به ویروس کرونا نهتنها شوک بزرگی به این تیم ،بلکه
شوک بزرگی به فوتبال ایران بود .در همین راستا احمد سعادتمند،
مدیرعامل استقالل از معاونان و مشاورانش خواست سریعا خود را
به دفتر او برسانند تا استراتژی باشگاه با مشورت همه آنها مشخص
شود .در واقع مدیرعامل آبیها به نوعی ستاد بحران تشکیل داد تا
بتواند در این مقطع تیمش را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند .در
حالی که آبیپوشان پایتخت خود را برای دیدار امشب با پارسجنوبی
جم آماده میکردند ،ناگهان با مثبت شدن تست کرونای چند نفر
از آنها ش��وک بدی به اردوی تیم وارد ش��د .استقاللیها جمعه در
محل تمرین تست کرونا را پشت سر گذاشتند و دیروز شنبه جواب
این تس��تها به کادر فنی رسید که مشخص شد تعداد زیادی از
بازیکنان و  2عضو کادر فنی تستشان مثبت است و مبتال به کرونا
هستند .بر این اساس در اولین اقدام فرهاد مجیدی رأی به تعطیلی
تمرین استقالل داد تا شرایط اردو بدتر از این نشود .درباره نفرات
کرونایی استقالل گفته میشود وریا غفوری که قبل از بازی با سایپا
دچار سرماخوردگی شده بود و فرهاد مجیدی قصد نداشت او را به
زمین بفرستد اما به علت کمبود بازیکن و اصرار خود او به میدان
رفت ،یکی از نفرات کرونایی است .همچنین مسعود ریگی نیز گفته
میشود یکی دیگر از بازیکنانی است که تستش مثبت شده است.
ریگی طی روزهای گذشته تب و لرز شدید داشته و حتی تمرین
روز پنجشنبه را نیز نیمهکاره رها کرد .همچنین گفته میشود تست
داریوش شجاعیان و فرشید باقری نیز مثبت شده است.
■■واکنش سازمان لیگ به اخبار کرونا

سایت سازمان لیگ روز گذشته در واکنش به اخبار کرونا ،بیانیه ای
صادر کرد که در قس��مت هایی از آن آمده است :مسابقات فوتبال
طبق مصوبه ابالغی تا مرز ابتالی  ۲۵درصد کادر و بازیکنان شاغل
به ویروس کرونا در باشگاه ها استمرار خواهد داشت .بخش پزشکی
فوتبال ،حسب مورد بازیکنان و عوامل تیم را برای انجام تست تکمیلی
به مراکز معتمد مورد نظر اعزام خواهد کرد .در صورت اظهار خالف
واقع و اثبات تخلف ،باشگاه و شخص مربوطه از ثبت قرارداد و ادامه
فعالیت به دلیل تخلف محروم خواهند شد.
■■جواب تست کرونای  ۱۱بازیکن تیم فوالد مثبت شد

با اعالم مدیرعامل باش��گاه فوالد خوزس��تان ،تس��ت کرونای
 ۱۶عض��و این باش��گاه از جمله  ۱۱بازیکن مثبت ش��ده اس��ت.

تیم فوالد خوزس��تان در حالی باید طبق برنامه امروز یکشنبه در
چارچوب هفته بیستوسوم لیگ برتر به مصاف نساجی برود که با
شوک کرونا مواجه شده است .سعید آذری ،مدیرعامل باشگاه فوالد
دیروز در اینباره به سایت باشگاه گفت :تست کرونای  ۱۱بازیکن و
 ۵همراه تیم فوالد مثبت شده است .این تست روز پنجشنبه گذشته
گرفته شده بود و جوابش دیروز به مسؤوالن باشگاه اعالم شده است.
■■پاسکاری ستاد کرونا در ورزش و سازمان لیگ

مش��خص نیست وظیفه لغو یا برگزاری مس��ابقات فوتبال در
شرایطی که بعضی اعضای فوالد و استقالل به ویروس کرونا مبتال
شدهاند ،بر عهده چه سازمانی است.
بعد از حرف و حدیثهای زیاد درباره شروع مجدد مسابقات لیگ،
بازیها با دیدار معوقه فوالد و استقالل در  4تیرماه آغاز شد .قبل از
شروع مجدد لیگ بعضی تیمها با برگزاری مسابقات مخالفت کردند
اما ستاد کرونا اعالم کرد با رعایت پروتکلهای بهداشتی مشکلی از
بابت شروع لیگ وجود ندارد.
اما بعد (شنبه) مشخص شد  6نفر از اعضای تیم فوتبال استقالل
به بیماری کرونا مبتال شدهاند .همچنین باشگاه فوالد از مبتال شدن
 ۱۶عضو تیم خود به کرونا خبر داد .یکی از مواردی که در پروتکل
بهداشتی مسابقات لحاظ شده ،مسأله لغو مسابقه تیمها بر اساس
تعداد مبتالیان آنهاست.
وزارت بهداش��ت خردادماه ،پروتکلهای بهداشتی برای شروع
مس��ابقات ورزشی را مشخص و به ستاد مقابله با کرونا در ورزش
ابالغ کرد .در بخشی از این پروتکل آمده بود :در صورت وجود بیش
از  5نفر با عالیم مثبت یا مثبت شدن تستهای تشخیصی مبنی
بر ابتالی فرد به «کووید ،»۱۹-فعالیت تیم مربوط تا زمان بهبود
مبتالیان و کسب گواهی سالمت ،معلق خواهد شد ،همچنین در
صورت وجود عالیم یا تست مثبت ،فرد مذکور مجوز همراهی تیم
را نداشته و ضروری است به مدت  ۱۴روز قرنطینه شود.
اگر مسؤوالن بخواهند بر اساس این اطالعیه عمل کنند ،باید
دیدار تیمهای فوالد و استقالل با حریفانشان لغو شود و اعضایی
که تستشان مثبت شده به قرنطینه بروند.
اما س��وم تیرماه ،دقیقا یک روز قبل از شروع مجدد لیگ برتر،
ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش تصمیمات جدیدی را درباره
فعالیتهای ورزشی از جمله مدت زمان انجام تست کرونا در مسابقات
فوتبال و فعالیت استخرهای سرپوشیده در مناطق زرد ،اتخاذ کرد.
در اطالعیه ش��ماره  ۱۷این ستاد درباره لغو بازی تیمهایی که

آبیها از فرودگاه بازگشتند و به جم نرفتند

روز گذشته در آستانه سفر تیم استقالل به جم و در شرایطی که اعضای این تیم در فرودگاه حضور داشتند تست چند
بازیکن دیگر این تیم مثبت اعالم شد تا آنها به همین بهانه فرودگاه را به مقصد خانههایشان ترک کنند .در شرایطی که اعضای
تیم استقالل در فرودگاه مهرآباد حاضر شده و قصد سفر به جم را داشتند ،یک شوک دیگر به آبیپوشان وارد شد تا اعضای
کادر فنی و مدیریتی این تیم را از سفر به بوشهر منصرف کند .روز گذشته پاسخ دومین تست کرونای بازیکنان استقالل نیز
به دست کادر پزشکی و اعضای فنی این تیم رسید و تعداد بازیکنانی که در استقالل به ویروس کرونا مبتال شدهاند به 12نفر
افزایش یافت .پیش از این  6بازیکن تیم استقالل ( 4بزرگسال و  2امید) به ویروس کرونا مبتال شده بودند .این اتفاق باعث
شد تا کادر فنی تیم استقالل تصمیم بگیرد آبیپوشان راهی جم نشوند .طبق ادعای ایسنا 10بازیکن استقالل به اسامی محمد
دانشگر ،هرویه میلیچ ،آرش رضاوند ،حسین پورحمیدی ،فرشید اسماعیلی ،مهدی قائدی ،فرشید باقری ،داریوش شجاعیان،
وریا غفوری و مسعود ریگی به همراه  ۲بازیکن امید ،تست کرونایشان مثبت بوده است.

اعضای آن به کرونا مبتال شوند ،آمده است :پیرو برگزاری نشستهای
تخصصی با وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی و ابالغیه
معاونت بهداشت این وزارتخانه ،قرار است تست  PCRبرای تیمهای
فوتبال حین برگزاری مسابقات هر  ۱۰روز یک بار انجام شود و عالوه
بر این در صورت مثبت بودن تست  PCRدر  ۲۵درصد کل تیم
(بازیکنان و کادر) ،تیم مربوط باید به قرنطینه برود.

■■لغو مسابقات بر عهده چه سازمانی است؟

با مثبت شدن تست کرونای اعضای استقالل و فوالد نگرانیها
افزایش یافته اس��ت اما کس��ی دقیقا نمیداند چه س��ازمانی باید
درباره لغو بازی این تیمها یا به طور کلی لیگ ،در شرایط بحرانی
تصمیمگیریکند.
فرهاد مرادی ،دبیر ستاد مقابله با کرونا در ورزش در مصاحبهای
گفت« :در صورتی که نمونه ۲۵درصد تیم مثبت باشد ،در این صورت
سازمان لیگ تصمیم میگیرد که کل تیم به قرنطینه برود یا همان
بازیکنانی که نمونهشان مثبت شده قرنطینه شوند».
او همچنین اظهار کرد« :نقش ما این نیست که درباره انجام یا
عدم انجام بازیها تصمیم بگیریم ،نقش ما نظارتی است .ما حتی

آزمایش��گاهها را هم تعیین نمیکنیم ،بلکه افسران سالمت ما در
مکانها حضور دارند تا همه چیز را بررسی کنند .جواب آزمایشات
نیز به س��ازمان لیگ اعالم میشود» .بعد از او این بار نوبت صادق
درودگر ،عضو هیأترئیس��ه سازمان لیگ بود که توپ را به زمین
ستاد مقابله با کرونا بیندازد .او درباره لغو مسابقات تیمها یا به طور
کلی لیگ به خبرنگاران گفت« :برگزاری مس��ابقات در رشتههای
مختلف ورزشی در اختیار فدراسیونها و سازمانهای لیگ نیست.
ستاد کروناست که تصمیم میگیرد رستورانها باز شوند ،مدرسهها
و دانشگاهها تعطیل شوند یا بازیها برگزار شود یا نشود .همه اینها
به دستور نهادهای باالدستی است و ما هم تابع آنها هستیم .آنها به
مسائل اشراف دارند و تصمیمات کالن میگیرند و ما مجری هستیم».
با این صحبتها به نظر میرسد نه ستاد مقابله با کرونا در ورزش
و نه سازمان لیگ نمیخواهند مسؤولیت برگزاری یا لغو مسابقه تیمها
ی��ا به طور کلی لیگ را بر عهده بگیرند .آمار مبتالیان به کرونا در
ایران افزایش پیدا کرده و تعداد شهرها با وضعیت قرمز بیشتر شده
است اما با این حال مقامات ورزشی وظیفه حفاظت از سالمت اهالی
ورزش را به گردن یکدیگر میاندازند.

مدعیانکسبسهمی هوزنهبرداریدرانتظارگزینشیالمپیک

خبری از اردو نیست

مدعیان کسب سهمیه وزنهبرداری بازیهای المپیک توکیو
همچنان در انتظار فروکش کردن شیوع ویروس کرونا در جهان
هستند تا بتوانند در میادین گزینشی حضور یابند .وزنهبرداری
ایران هم مثل تمامرشتههای ورزشی تحت تأثیر شیوع ویروس
کرون��ا چارهای جز تعطیلی تمامرویدادها و اردوهای تیم ملی
نداشت و تا امروز چشمانتظار مصوبات جدید فدراسیون جهانی
وزنهبرداری درباره آغاز فعالیت است .در این میان مدعیان کسب
سهمیه المپیک کشورمان نیز همچنان منتظرند تا بتوانند با
حضور در میادین گزینش��ی ،به سهمیه مورد نظر دست یابند
و در المپیک توکیو روی تخته بروند .این در حالی اس��ت که
ای��ران تنها  ۲س��همیه در المپی��ک دارد و مدعیانی همچون
علیهاشمی ،علی داوودی ،سهراب مرادی و کیانوش رستمی
به عنوان شانسهای اصلی به دنبال کسب آن هستند .در این

از نگاه دیگران

ادامه از صفحه اول

وزارت خارج��ه آمری��کا نیز
ب��ا اهرم این حکم جلب کذایی از طری��ق برایان هوک ،نماینده
مخص��وص خ��ود در امور ایران ،به کاپیت��ان تانکر ایرانی ایمیل
فرستاد و پیشنهاد چند میلیون دالری داد تا کشتی و محمولهاش
را تسلیم کند.
وزارت خارجه در واقع همان برنامه سال  1984را پیاده میکرد
که تحت عنوان «پاداش عدالت» شناخته میشد و حاال در دولت
ترامپ در جهت هدف قرار دادن فعالیتهای سپاه توسعه یافته و
بر مبنای آن بابت اطالعات منتج به متوقف کردن فعالیت ایرانیها
جایزهای  15میلیون دالری تعیین شده است.
درباره آدریان دریا ،تیرش��ان به س��نگ خورد .با این حال بنا
به اطالعاتی که از س��وی دادگستری آمریکا منتشر شده ،مالک
 ۲کشتی حامل بنزین اخیرا اعزام شده به ونزوئال به نامهای بال و
برینگ -که هر دو تحت پرچم کشور لیبریا حرکت میکنند -مدعی
شده او نگران تهدیدهای آمریکا است .واسطههای ایرانی این مبادله
سوخت هم به او برای ادامه سفر فشار آورده و حتی پیشنهاد دادهاند
در صورت لزوم کشتیها را به طور کامل خریداری خواهند کرد.
سوال اینجاست :آیا آمریکاییها دوباره به کاپیتانهای 4شناور مزبور
نیز همانند آدریان دریا پیشنهاد رشوه خواهند کرد؟
اما بس��یار محتمل است که پیامد هر گونه توقیف احتمالی،

میان اما نه خبری از برگزاری اردوهای تیم ملی است و نه اعالم
زمان رقابتهای گزینش��ی المپیک و همه چیز همچنان زیر
سایه سنگین ویروس کرونا قرار دارد .اردیبهشتماه امسال قرار
بود تیم ملی وزنهبرداری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا حضور
یابد تا تکلیف تقسیم سهمیهها روشن شود .البته این میدان

بینالمللی با توجه به شیوع ویروس کرونا برگزار نشد و به تبع آن
تغییرات فراوانی نیز در برنامههای فدراسیون جهانی به وجود آمد.
به گفته محسن بیرانوند ،دبیر فدراسیون وزنهبرداری فعال به دلیل
عدم اعالم برنامههای جدید از سوی فدراسیون جهانی خبری
از برگزاری اردوهای تیم ملی نیس��ت ،چرا که اصال تکلیف

دو راهی نافرجام ترامپ
واکنشی متناسب از سوی ایران در پاسخ به مصادره شناورهایش
در آبهای بینالمللی یا مصادره محموله کشتیها باشد.
با در نظر گرفتن سوابق پیشین ،بسیار محتمل است که ایران
هم اقدام به مقابله به مثل و ضبط یک ش��ناور با ظرفیت مشابه
کند که با پرچم ایاالت متحده یا با محمولهای به مقصد آمریکا
در حرکت باشد.
این یک حرکت ریسکی است که شاید به برخی رویاروییهای
ناوگانهای نظامیایران و آمریکا بینجامد و امکان دارد تا سطح یک
برخورد منطقه ای توسعه یابد .گزینه دیگر این است که تانکرها،
سامانه تشخیص خودکار خود را خاموش کرده و ماموریتشان را با
راندن در آبهای بینالمللی به اتمام برسانند .سامانه ترانسپاندر که
هر یک از نفتکشها به آن مجهز هستند ،این امکان را به شناورهای
دیگر میدهد تا با کمک ماهوارهها مسیر حرکت آنها را شناسایی
کنند .این همان کاری است که شناورهای ایرانی و چینی در جریان
صادرات نفت ایران به چین بارها در جهت دور زدن تحریمهای
آمریکایی انجام دادهاند .اگر چه ش��اید این اقدام بس��یار ریسکی
باشد اما در جهت دور از دسترس نگاه داشتن آن جواب میدهد.
آمری��کا میتواند با بهرهگیری از ناوگان خودش به ش��رطی

که درس��ت بیرون آبهای س��رزمینی ونزوئال مستقر شود آنها
را رص��د ک��رده و یک مانع برای  4فروند تانکر ایرانی ایجاد کند.
خواه آمریکاییها واقعا چنین اقدامیرا در جهت س��د کردن راه
نفتکشها و توقیف آنها (در آبهای بینالمللی) انجام دهند یا نه،
این رفتار میتواند به منزله نقض قوانین بینالمللی محسوب شود.
این همچنین احتمال برخورد مستقیم با ناوگان و نیروهای هوایی
ونزوئال را افزایش میدهد ،بویژه که میدانیم آنها قبال در بدو ورود
شناورهای ایرانی به آبهایشان ،عملیات اسکورت آنها را به انجام
رس��انده بودند .در گذش��ته ،ایران و آمریکا هر دو در مواردی که
ممکن بوده منجر به مواجهه بزرگی بین نیروهای نظامیشان شود
از خود خویشتنداری نشان دادهاند ،چرا که اگر وارد چنین نزاعی
ش��وند ،بیرون آمدن از آن بسیار دشوار خواهد بود و چارهای جز
گسترش درگیری به یک جنگ منطقهای نخواهد گذاشت .الجرم
هزینههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی طرفهای درگیر چنین
مواجههای باال خواهد بود و واقعیتهای جهانی عاملی بازدارنده
است در بروز رفتار یکجانبه از سوی هر یک از دو طرف .با این
ح��ال اکنون دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا در حیاتیترین
جنگ سیاسی زندگیاش قرار دارد و نظرسنجیها نشان میدهد

برگزاری رقابتهای گزینشی المپیک مشخص نشده است .پیش
از این قرار بود رقابتهای قهرمانی آسیا به عنوان نخستین گزینه
وزنهبرداران ،تکلیف ۲ملیپوش المپیکی ایران را مشخص کند که
این مسابقات تعطیل و به زمان نامعلومیموکول شد .به هر حال
فدراسیون وزنهبرداری کشورمان با توجه به شرایط کنونی ،دست
به ریسک نزده و همچنان معتقد است برگزاری اردوهای تیم ملی
باید بعد از اعالم زمان مسابقات گزینشی المپیک برنامهریزی
و آغاز شود چرا که نمیتوان سالمت ورزشکاران و کادر فنی و
دیگر افراد حاضر در اردوی تیم ملی را بیدلیل به خطر انداخت.
آنچه مسلم است فعال متولیان وزنهبرداری کشورمان چارهای
جز صبر و انتظار برای اعالم مصوبات جدید فدراسیون جهانی
و صدور مجوز ستاد مبارزه با کرونا در ورزش ندارند تا بتوانند
برنامههای المپیکی را درباره مدعیان کسب سهمیه استارت بزنند.
جنگی طاقتفرسا برای انتخاب مجدد در ماه نوامبر خواهد داشت.
ی ایران با تداوم اقدام فعلیاش برای صدور
جمهوری اس�لام 
گازوئیل به ونزوئال ،ترامپ را بر سر دو راهی قرار میدهد که باعث
میش��ود موقعیت او هر چه خرابتر شود ،بویژه اگر حکم جلب
فعلی برای توقیف نفتکشها را اجرایی کند .از یک سو هر گونه
بیعملی از س��وی آمریکا در این غائله را رقبای سیاسی ترامپ
روی هوا قاپ خواهند زد و آن را به منزله نش��انهای از ناتوانی او
به عنوان یک رهبر ملی برخواهند شمرد ،از سوی دیگر هرگونه
توقیف احتمالی [نفتکشها] نتیجهای جز جنگ با ایران نخواهد
داشت که هر گونه بخت احیای اقتصادی ایاالت متحده در دوران
پساکرونا را نابود خواهد کرد ،یعنی آخرین بختی که ترامپ برای
پیروزی در پاییز امسال روی آن شرط بسته است .یک بار دیگر،
دنیا مجبور شده تا آینده مشترک خود را در حالی به نظاره بنشیند
که تصمیمگیری درباره آن نه براساس بهترین [منافع] مشترک
جهانی بلکه بر اس��اس نحوه تعبیر مسائل از چشمانداز سیاست
داخلی آمریکایی خواهد بود.

*افسر س�ابق اطالعاتی نیروی دریایی آمریکا و ناظر سابق
پیمان منع تسلیحات هس�تهای میانبرد در اتحاد جماهیر
ش�وروی ،عضو تیم فرماندهی ژنرال شوارتزکوف در ائتالف
ضدعراقی جنگ خلیج فارس و بازرس سازمان ملل در روند
کاوش سالحهای کشتار جمعی در عراق ()1991-1998

اولویت کشاورزی در شرایط کرونایی
نگاه

ادامه از صفحه اول

این موضوع نشاندهنده وجود ظرفیت باالی اقتصاد ایران
در بخش کش��اورزی اس��ت .از سوی دیگر با توجه به تحریمهای اقتصادی غرب
علیه اقتصاد ایران ،بخش کشاورزی یکی از بخشهای «تحریمناپذیری» است که
در شرایط فعلی جهان میتواند بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی ایران را
تشکیل دهد.
 )3نکته بعد ،ارزآوری باالی صادرات محصوالت غذایی و کشاورزی برای اقتصاد
ایران است؛ بازارهایی مانند کویت ،عمان ،عراق ،قطر و ...که قیمت محصوالتی
چون حبوبات ،لبنیات ،مواد غذایی و محصوالت کش��اورزی در آنها با قیمت
تمامشده این محصوالت در ایران قابل قیاس نیست ،بازار بسیار مناسبی برای
صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی ایران به شمار میروند .مثال قیمت هر
کیلو پرتقال در ایران در حالی چیزی حدود  10هزار تومان است که قیمت
همان میوه در کشوری مانند قطر به بیش از  80هزار تومان میرسد.
در واقع میتوان گفت اختالف قیمت محصوالت کشاورزی بین ایران و سایر
کشورهای منطقه به این معناست که ایران برای تولید این محصوالت نسبت به

همس��ایگان خود یا از مزیت نس��بی باالیی برخوردار اس��ت یا دولت برای تولید
محصوالت کشاورزی در کشور هزینه زیادی را تحت عنوان یارانه به تولیدکنندگان
کشاورزی پرداخت میکند که در هر دو حالت نحوه استفاده از محصوالت کشاورزی
در ایران به نوعی اتالف منابع کشور به شمار میرود.
■■راهکار چیست؟

کشوری مانند ترکیه در سالهای گذشته با انجام اقداماتی توانست به یکی از
تامینکنندگان بزرگ محصوالت کشاورزی منطقه تبدیل شود .آنها بعد از افزایش
تولیدات خود ،در گام بعدی هزینه و امکانات سفر تجار رسمی این کشور به سایر
کشورها را تقبل کرده و اطالعات جامع تجاری کشورهای مختلف را نیز در اختیار
بازرگانان خود قرار داده و در گام بعدی نمایندگان دولت و مجلس این کشور آن هم
در سطوح عالی برای عملیاتی کردن قراردادهای پیشین وارد مذاکره با سایر کشورها
شدند .مجموعه این اقدامات منتج به افزایش درآمدهای اقتصاد ترکیه از صادرات
محصوالت کش��اورزی شد .این در حالی است که طبیعتا افزایش صادرات بدون
افزایش تولید نهتنها منفعتی برای اقتصاد کشور ندارد ،بلکه منجر به افزایش قیمتها
در داخل کشور شده و بار تورمی آن بر دوش مصرفکنندگان داخلی خواهد بود.

