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مذاکرات برجامی وین در حالی متوقف اســت که 
هایــک و ماس وزارت خارجــه آلمان و لیز تراس 
همتــای آلمانی آن اعالم کردند:  توافق شــد که 
به احیای مذاکرات با ایران در موضوع برجام نیاز 
فوری وجود دارد. پیش از این نیز مقامات فرانسه 
و آمریکا خواســتار آغاز هر چه سریع تر مذاکرات 
برجام شــده بودند. حال این ســوال مطرح است 
که چرا غرب به بازگشــت به مذاکرات در اســرع 
وقت تاکید دارد و رویه گذشته منبی بر فرسایشی 

کردن مذاکرات را دنبال نمی کند؟
 بخشی از این رویکرد را در دستاوردهای هسته ای 
ایران می توان جســتجو کرد چنانکه آژانس رسما 
از آمار باالی ذخیره غنی ســازی 60 درصد و 20 
درصد جمهوری اسالمی خبر داده است. هر چند 
که غرب از عدم رویکرد ایران به بمب هســته ای 
اطمینان دارد اما دســت یابی ایران به غنی سازی 
آن هــم بــدون کمک غــرب را برابر بــا بدعتی 
خطرناک مبنی بر توان کشــورها برای رسیدن به 
اهدافشان بدون دخالت قدرت های بزرگ می دانند 
لذا همچون دوران پیش از برجام برآنند تا هر چه 
ســریعتر ایران را به توقف غنی ســازی در قالب 

احیای برقرار سوق دهند. 
دوم آنکــه غربی هــا در حالی سیاســت تحریم و 
تهدیــد را علیه ایــران دنبال می کننــد که روند 
تحــوالت هفته های اخیــر عمال خنثی شــدن 
و ناکامــی سیاســت تحریم را به همراه داشــته 
است. ارســال کشتی های حامل ســوخت ایرانی 
به ســوریه و از آنجا به لبنان نشــان داد که هیچ 
عاملی نمی تواند مانع فروش ســوخت و انرژی از 
ســوی ایران گردد و جمهوری اسالمی هر زمان 
که اراده کند می تواند سوخت و نفت صادر نماید. 
بازتاب جهانی این مسئله چنان بوده که آمریکا با 
تحریم علیه افرادی با ادعای همکاری با حزب اهلل 
به دنبال به حاشــیه راندن این دســتاورد بزرگ 
ایران در خنثی ســازی تحریم ها بوده اند. از سوی 
دیگر جمهوری اسالمی در اجالس اخیر شانگهای 
توانســت رضایت تمامی اعضا بــرای عضویت در 
این پیمان را کســب نماید. این مســئله که بازار 
چند صد میلیــاردی را به روی ایران باز می کند، 
گامــی مهم در خنثی ســازی تحریم ها و نابودی 
سیاســت های تهدید و تحریم بوده است. در این 
شرایط غرب تالش دارد تا مانند برجام، با توافقی 
جدید احیای تحریم ها و الزام ســایر کشــورها به 
اجرای آن را محقق ســازد چنانکه امضای برجام 
در ســال 2015 زمینه ساز بازگشت و الزام سایر 

کشورها به اجرای تحریم ها شد. 
ســوم آنکه نکته مهم دیگر آن است که جمهوری 
اســالمی از یک ســو توانســته تولید واکســن 
داخلــی کرونا را محقق ســازد و از ســوی دیگر 
دولت ســیزدهم توانســته محموله های بزرگی از 
واکســن کرونا را به کشــور وارد سازد. نکته مهم 
آن اســت که این واردات نــه در مذاکره با غرب 
و یــا از طریق کانال مالی مشــترک ایران و اروپا 
موســوم به اینســتکس و یا عضویت ایران در اف 
ای تی اف بلکه در رایزنی رئیس جمهور رئیســی 
با مقامات چینی رقم خورده اســت حال آنکه تا 
پیش از این ادعا می شــد که برای واردات واکسن 
نیــاز به پیوســتن به اف ای تــی اف و یا امضای 
برجام جدید می باشد. بر این اساس غرب با اصرار 
به احیای مذاکرات برجام ســعی دارد تا به افکار 
عمومی چنان القا ســازد که تســریع در واردات 
واکســن برگرفته از مذاکرات برجامی و همگرایی 
با غــرب بوده اســت تا رســوایی بی اثــر بودن 
 مذاکره با غرب و یا پیوســتن به اف ای تی اف را 

کم رنگ سازد. 
چهارم آنکه در دولت سیزدهم تا به امروز در حوزه 
اقتصادی رویکردی قابل توجه مشاهده شده و آن 
گره نزدن حل مشکالت و رونق اقتصادی به برجام 
و مذاکرات است که موجب شده تا از یک سو بازار 
به رغم کاســتی های بسیار در چرخه فعالیت قرار 
گیرد و از سوی دیگر دولتمردان و مسئوالن بدون 
چشم داشت به درآمدهای اقتصادی بادآورده لغو 
تحریم ها، فعالیت های مثبتی برای رفع مشکالت 
اقتصادی کشور داشــته اند. این رویکرد به نوعی 
خود تحریمی را که سالهای اخیر بر کشور حاکم 
بوده و بازار شرطی زمینه ساز توقف کسب  و کارها 
و اقتصاد بوده را تا حدودی شکسته است. روندی 
که استمرار آن می تواند زمینه ساز حل بسیاری از 
مشکالت اقتصادی با تکیه بر ظرفیت های داخلی 
گــردد. با توجه به این حقیقت که غرب همواره با 
فرسایشــی کردن مذاکرات و شرطی کردن بازار 
خود تحریمی را به کشورهای دیگر از جمله ایران 
تحمیل کرده است اکنون نیز با سوق دادن دوباره 
کشــور به مذاکرات فرسایشی احتماال با وعده لغو 

تحریم ها به دبنال تکرار این سناریو باشد.

چرایی اصرار به یک بازگشت 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

 یارانه ثروتمندان قطع 
و یارانه اقشار ضعیف افزایش می یابد
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آزمون مهم جامعه ورزش پس از صحبت های رهبر انقالب

 »کیفی سازی اعزام ها« و »تالش برای ارتقای رتبه« 
از چه زمانی آغاز می شود؟

توصیه هـای رهبـر انقـالب در دیـدار بـا ورزشـکاران اعزامـی بـه المپیـک و پارالمپیـک 
2020 توکیـو، ورزش ایـران را در آزمـون مهمـی قـرار داده اسـت.

حضـرت آیـت اهلل  خامنـه ای روز شـنبه(در دیـدار بـا مـدال آوران المپیـک و پارالمپیـک 
2020 توکیـو بـه نـکات مهمی اشـاره کردند کـه هرکدام از آنهـا نیاز به بررسـی جداگانه 
دارد، در ایـن میـان امـا یکـی از توصیه هـای رهبـر معظم انقـالب در مورد »کیفی سـازی 
ورزش بین المللـی و تکیـه بـه اعزام ورزشـکار در رشـته های مدا ل آور« بـود؛ موضوعی که 

سال هاسـت محـل بحث اسـت.
ورزشـکاران ایـران بـرای حضـور در المپیـک، مسـیرهای بعضـاً دشـواری را پشت سـر 
می گذارنـد تـا بـا کسـب سـهمیه راهـی بزرگتریـن آوردگاه ورزشـی جهـان شـوند اما در 
ایـن میـان برخی رشـته ها هسـتند که ایران هیچ شانسـی در آنهـا ندارد و پیـش از اعزام 
مشـخص اسـت فـردی کـه اعـزام می شـود، توریسـتی بیـش نخواهد بـود، با وجـود این، 
کمیـت جای کیفیت را گرفته اسـت و مسـئوالن ورزش در بسـیاری از اوقـات با ارائه آمار 
و ارقـام از رکوردشـکنی در کسـب سـهمیه صحبـت می کننـد، گویی که کسـب سـهمیه 

مسـاوی اسـت با کسـب مدال.
المپیـک امـا میـدان متفاوتی اسـت و تمام افـرادی که حضـور در این تورنمنـت را تجربه 
کرده انـد به خوبـی می داننـد کـه آماده ترین و سـرحال ترین ورزشـکاران نیز ممکن اسـت 
روز مسـابقه تحـت تأثیـر عوامـل بیرونـی و جو و فضای حاکم بر مسـابقات قـرار بگیرند و 
نتواننـد موفقیتـی کسـب کننـد. ایـن اتفاق بارها دربـاره ورزشـکارانی که از آنهـا به عنوان 
»شـانس اصلـی کسـب مدال« یاد شـده اسـت، رخ داده اسـت. حـال در این میان شـاهد 
برخـی اعزام هـا در مسـابقات المپیـک، بازی هـای آسـیایی و... هسـتیم کـه جـز صـرف 
بودجـه و اتـالف آن، هیـچ پیامـد دیگـری نـدارد. ایـن اتفـاق هـم بـا توجـه بـه ترجیـح 
دادن کمیـت بـه کیفیـت رخ می دهـد و این گونـه اسـت کـه بسـیاری از ورزشـکاران در 
رشـته هایی کـه ایـران در سـطح دنیـا حـرف خاصـی بـرای گفتـن نـدارد، بـه مسـابقات 

می شـوند. اعزام 
در واقـع کلیـد ماجـرا همین جاسـت کـه به جـای »کّمی گرایـی« بایـد بـه کیفیـت توجه 
کـرد، به عنـوان مثـال اعـزام 50 یا 60 ورزشـکار بـه یک رویداد ورزشـی هماننـد المپیک 

چـه فایـده ای دارد وقتـی کـه تعـداد مدال هـای ایـران دورقمی هم نمی شـود؟
ورزش ایـران، بازی هـای آسـیایی چیـن را در سـال 2022 در پیـش دارد کـه شـهریور 
مـاه سـال 1401 در شـهر هانگـژو آغـاز می شـود. شـاید ایـن مسـابقات اولیـن رویـداد 
مهمـی باشـد کـه بتـوان بـر کیفی سـازی متکـی شـد اگرچه تـا پیـش از آن هـم باید در 
همیـن راسـتا حرکـت کـرد. در بسـیاری از مـوارد اعزام هـای بی فایـده ای از سـوی برخی 
فدراسـیون ها صـورت می گیـرد کـه عمـاًل نیـازی به آن وجـود نـدارد و می تـوان تا پیش 
از بازی هـای آسـیایی ایـن بخـش را اصالح کرد. ایران هم اکنون در چند رشـته در سـطح 

دنیـا مدعـی اسـت و بـر همیـن اسـاس می تـوان اعزام هـا را دسـته بندی کرد.
نظیـر  رشـته هایی  شـوند،  تقویـت  پایـه  و  مـادر  رشـته های  بایـد  مـوارد،  ایـن  کنـار 
دوومیدانـی، ژیمناسـتیک، قایقرانـی، شـنا، تیراندازی، دوچرخه سـواری و... کـه ماده های 
مختلفـی دارنـد فرصـت خوبـی برای کسـب مـدال هسـتند و می تـوان با سـرمایه گذاری 
روی ایـن رشـته ها، بـه دیگـر توصیـه رهبر انقـالب مبنـی بـر »برنامه ریزی بـرای ارتقای 
رتبـه ایـران در المپیـک« جامـه عمـل پوشـاند. ایـن کار بایـد هرچه سـریع تر آغاز شـود 
تـا ورزش ایـران در المپیک هـای پیـش ِرو عـالوه بـر موفقیـت در رشـته هایی کـه در آنها 

مدعـی اسـت، سـبد مـدال آوری خـود را بزرگتـر و وسـیع تر کند.
کنـار ایـن مـوارد دیگـر توصیه هـای رهبـر انقـالب مبنـی بـر »تجلیـل از درخشـش یک 
نشـان ایرانـی پوشـاک در المپیک و لزوم حمایـت از تولیدکنندگان تجهیزات ورزشـی در 
داخـل«، »توجـه بیشـتر بـه ورزش هـای اصیل ایرانـی همچون چـوگان و اسـتفاده از این 
موقعیـت بـرای جذب گردشـگران خارجی«، »اسـتفاده از مربیان ایرانی تـا جای ممکن«، 
»رسـیدگی جـدی به مسـائل و مشـکالت کاری و معیشـتی قهرمانـان« و »ارتقای عدالت 

ورزشـی« نیـز باید در دسـتور کار قرار گیرد.  تسـنیم

کسبمدالباوطنفروشی
»قهرمانیناسالم«است

آمریکا به تمام جنایاتش 
اعتراف کند

 واکنش عفو بین الملل به اعتراف پنتاگون 
به قتل ۱۰ غیرنظامی از جمله ۷ کودک افغان 
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