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جهان به روایت تصویر

کابینهای برای حل مشکلها

اگر همه به اين باور رسيدهاند كه در صدر
مشكلها ،اقتصاد قرار دارد و بعد از تجربه
چهارساله روحاني در دولت يازدهم ،او و ديگر
همكارانش صورت مساله گرفتاريهاي اقتصادي
را بهخوبي ميدانند و در دولت جديد (دوازدهم)
مسير اجرايي مطلوب را طي خواهند كرد،
انتظار مردم هم همين است .مردم بهجاي نگاه
سياسي به تنظيم كابينه ،دو حساسيت دارند.
اول شايستهساالري و بهقول معروف« ،كاربلد»
بودن .و دوم ،پاكدستي و قاطعيت در مديريت
اجرايي .گمان ميرود دولت و مجلس ترديدي
در حساسيت مردم و شناخت انتظار آنها از
فصل جديد چهارساله ندارند .شايد يادآوري
اين نكته نيز فايدهاي داشته باشد كه در كنار
كوهي از مشكالت ،انباشتي از وعدهها در اذهان
عمومي قرار دارد كه اين معادله ،از يكطرف
حجم بزرگ و متنوع از مشكلهاي گوناگون و
از سوي ديگر انباشت سالها وعده و يا شعار از
سوي مسئولين و دولتمردان را دربر ميگيرد.
اكنون فرصت زماني بسيار تنگ ،نقد نظري،
قاطعيت اجرايي و كارآمدي مديريتي را ضروري
و الزم كرده است .از هماكنون (مثل هميشه!)
به مردم بايد گفت در نظر داشته باشند كه رونق
اقتصادي با كارهاي جدي و پيوسته شدني است
و نبايد انتظار معجزه داشته باشند:
1ـ مگر هر سه قوه (مجريه ،مقننه و قضائيه)
هماهنگ و همسو باشند.
2ـ جاده ارتباطات بينالمللي در دايره سياست
زدگيهاي داخلي و منافع اقشار خاص ،مسدود
نگردد .آنگونه كه رهبري در مراسم تنفيذ
خطاب به رئيسجمهور ،تعامل با كشورهاي
خارجي را از اولويت برنامهريزي و مديريتي
دولت دوازدهم معرفي كردند.
3ـ اجراي برنامههاي اقتصاد مقاومتي از
شعارزدگي به ارائه كارنامه اجرايي و اقدام عملي
برسد.
4ـ امنيت سرمايه و سرمايهگذاريهاي داخلي
و خارجي مشهود و مرحله به مرحله به ثبات
برسد.
5ـ مبارزه با فساد مالي (پولشويي) و قاچاق
كاال و ارز در صدر اولويت مديريت اجرايي مالي
ـ اقتصادي قرار گيرد.
6ـ رشد اقتصادي و مهار تورم يا بيرون آمدن
از ركود ،در حد تنظيم آمارهاي رسمي
مسدود نگردد و تاثير آن در سبد تنظيم مالي
ـ اقتصادي و تهيه نيازهاي اساسي و ضروري
خانوادهها ديده شود.
مردم بعد از سالها دريافتهاند انباشت
مشكلهاي اقتصادي همچون هرمي سنگين
از باال به پائين جهتگيري دارد و فشارهاي
عمده آن بر دوش اقشار متوسط و با درآمدهاي
ثابت سنگيني ميكند .ريزش اقشار متوسط به
طبقه فقرزده يا زير خط فقر ،به مرحله فاجعهبار
رسيده است .تحقق هر تحول اقتصادي در
دولت جديد (دوازدهم) ،تنها در گرو شكستن
تشكلهايي با بار سنگين فساد مالي ـاقتصادي
اعم از اقشار خاص و يا نهادهاي به قول امروز
«رانتخوار» در مسير يكطرفه از باال به پائين
در جامعه و كشور است .محاسبه مشكالت
اقتصادي سخن روز شده است و آنچه نوشته
شد ،اشارهاي به گوشههايي از آن بود .اما در
تنظيم كابينه جديد ،موافق و مخالف در
مطبوعات نظرپردازي كردهاند و در روز سهشنبه
با حضور رئيسجمهور و اعضاي وزراي كابينه
جديد در مجلس شوراي اسالمي نقد و بررسي
خواهد شد.
يكي از روزنامههاي صبح ،آماري داده است كه
 50درصد كابينه دولت يازدهم تغيير كرده
است و در معرفي جديد با وجود  8تغيير وزير و
 9وزير كه از دولت قبل ابقا شدهاند و با توجه به
تغيير وزير علوم ،تغيير  50درصدي را در دولت
جديد شاهديم .تيم فرهنگي ،دفاعي و قضايي
كامال تغيير كرده است و تيمهاي اجتماعي،
سياسي و امنيتي ثابت مانده است .نيمي از تيم
اقتصادي تغيير كرد .اصل «تغيير» از شعارهاي
زنده و محوري دوران انتخابات رياستجمهوري
بود كه همه نامزدهاي انتخاباتي بر آن تاكيد
داشتند .اكنون نيز روحاني خود را وفادار به
شعارهاي انتخاباتي خويش بخصوص موضوع
«تغيير» ميداند .اما تغيير نيازمند برنامه و البته
تنظيم مسير حركت و ارائه محصول آن در زمان
معين است .آيا مردم مرحله به مرحله شاهد
اجراي «تغيير» در شيوه مديريت دولت جديد
خواهند شد؟ اين پرسش را ميتوان يك سال
ديگر محك زد و گفت:
كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها!
بخشی از یادداشت ابوالقاسم قاسم زاده

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فریبا عباسی
سـردبیر :علی نظری
معاون اجرایی :امیررضا نظری
دبیر سرویس سیاسی :امیر مقدور مشهود
دبیر سرویس فرهنگوهنر :الهام رئیسی
دبیر سرویس اجتماعی  :شهال منصوریه
دبیر سرویس گوناگون :آرش وکیلی
دبیر سرویس اقتصادی :سعید قلیچی
دبیر سرویس بینالملل :نفیسه اهللدادی
گرافیک و صفحه آرایی :عاطفه مجیدی
ویراستار :پریا فردوس-امیرحسین نظری

www.mostaghelnewspaper.ir

نیویورک تایمز:
نیویورک تایمز در اولین شماره پس از تعطیالت
خود ،تصویری از مراسم گرامیداشت یکی از قربانیان
شنبه ِ شوم ویرجینیا را روی جلد روزنامه چاپ و در
مقالهای به لزوم واکنش قاطع کاخ سفید اشاره کرده که
در بیانیهای بدون اشاره به نقش هواداران نژادپرست
ترامپ ،تنها خشونت را در همه ابعاد آن محکوم کرده
بود  14 -اوت .2017

استرایتس تایمز:
روزنامه استرایتس تایمز مالزی به ساخت یک برج مقطع
با ارتفاع  20متر و وزن بیش از یک تن در جشنواره خیابانی
« »Les Jeux du castrumدر یورودون-لس بیس،
سوئیس  13 -اوت .2017

چانه زنی با عبید زاکانی

رویترز:
روزیترز تصویری از جوانان فلسطینی منتشر کرده
است که در شرایط بحرانی هم مشغول ورزش و سرگرمی
هستند و مهارتهای پارکور خود را در بندر شهر غزه به
نمایش میگذارند  11 -اوت .2017

نخستین تمدن آپارتمان نشینی که صفویها تعطیلش کردند!
واردزیا نام یک شهر سنگی در جنوب گرجستان
است .این شهر از تعداد زیادی خانههای غار مانند و
یک صومعه تشکیل شده است که در دامنههای کوه
اروشتی و در سمت چپ ساحل رودخانه متکواری
ساخته شده است که در  ۳۰کیلومتری آسپیندزا قرار
دارد .دوره اصلی این بنا به نیمه دوم قرن دوازدهم
میالدی بر میگردد .این غارها در امتداد پرتگاه تا
 ۵۰۰متر و در باال تا  ۱۹ردیف امتداد دارند .کلیسای
تعهد که به سالهای  ۱۱۸۰میالدی بر میگردد در
عصر طالیی گرجستان ،و در زمان ملکه تامار و شوتا
روستاولی ،مجموعهای از نقشهای مهم بر دیوارهای
آن نقاشی شده است .پس از جانشینی عثمان در
قرن شانزدهم میالدی ،این مکان تا حد زیادی
متروکه شد و اکنون نیز به عنوان بخشی از میراث
ملی محفوظ مانده است .در واقع منطقه وسیعی از
این منطقه با عنوان کتیبه آینده در لیست میراث

جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
به دستور شاه طهماسب اول كه  52سال بر
ايران سلطنت كرد در  15آگوست سال 1551
شهر واردزيا واقع در گرجستان كه در درون كوه
ساخته شده بود بسته شد زيرا كه به صورت يك
مركز آموزش كشيش و ترويج مسيحيت درآمده بود.

فتح نیوکمپ با لشگر کهکشانیها

رئال مادرید در دیدار رفت سوپرکاپ اسپانیا در خانه بارسلونا به پیروزی  1-3رسید تا با
امیدواری بیشتری در انتظار دیدار برگشت باشد.
در این دیدار رئالیها  10دقیقه پایانی را با یک بازیکن کمتر بازی کردند اما در نهایت
توانستند با یک پیروزی خوب ،در آستانه فتح یک جام دیگر قرار بگیرند .دو تیم ،بازی را
متعادل آغاز کردند و در دقایق ابتدایی یکی دو موقعیت نصفه و نیمه روی دروازهها ایجاد
شد اما توپی از خط دروازهها عبور نکرد .در دقایق پایانی نیمه اول هر دو تیم تالش زیادی
برای رسیدن به گل انجام دادند اما موقعیتهای هیچ یک از دو تیم تبدیل به گل نشد و
نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.
نیمه دوم را رئال بهتر آغاز کرد و تنها  7دقیقه از این نیمه سپری شده بود که این تیم
به گل رسید .روی حرکت خوب مارسلو از سمت راست و ارسال او به دهانه دروازه بارسا
بود که پیکه به اشتباه دروازه خودی را باز کرد و رئال را پیش انداخت .در ادامه بازیکنان
بارسا تالش زیادی برای زدن گل تساوی انجام دادند و چندین موقعیت خوب را از دست
دادند تا اینکه در دقیقه  77به گل رسیدند .خطای کیلور ناواس روی لوئیس سوارز ،یک
ضربه پنالتی نصیب بارسا کرد و مسی توانست برخالف جهت حرکت ناواس آن را تبدیل
به گل کند .اما این نتیجه چندان پایدار نبود و تنها سه دقیقه بعد ،رئالیها با یک ضدحمله
سریع به محوطه جریمه بارسا رسیدند و در نهایت رونالدو با یک شوت تماشایی کار را تمام
کرد .در دقیقه  83داور برخورد اومتیتی و رونالدو در محوطه جریمه بارسا را خطا تشخیص
نداد و در مقابل ستاره پرتغالی را به دلیل تمارض با اخطار جریمه کرد و با توجه به اینکه
او بعد از شادی گلاش ،به دلیل درآوردن پیراهن ،یک کارت زرد گرفته بود ،از بازی اخراج
شد .بازیکنان بارسا که میخواستند از برتریشان برای رسیدن به گل تساوی استفاده
کنند ،فشار زیادی روی دروازه رئال وارد کردند اما این رئال بود که در دقیقه  90به گل
سوم رسید .اینبار مارکو آسنسیو بود که پشت محوطه جریمه بارسا صاحب موقعیت شد
و با یک شوت تماشایی ،کار را تمام کرد تا رئال در دیدار رفت سوپرکاپ اسپانیا به یک
پیروزی ارزشمند دست یابد.

اين شهر در قرن دوازدهم و در پي ترس از هجوم
سلجوقيان ساخته شده و بعدا به دليل بيم از حمله
مغوالن كه وارد جنوب روسيه شده بودند توسعه
يافته بود .خانههاي شهر به صورت آپارتمانهاي
چندين طبقه و بعضا  13طبقه در دل كوه ساخته
شده بودند و راه ورودي به اين شهر غاري ،تنها
از طريق چاههاي مخفي بود .اين شهر اضطراري،
زماني گنجايش دهها هزار تن سكنه را داشت كه
در زلزله سال  1283ميالدي آسيب شديد ديد و
از آن پس به مركز آموزش مسيحيت تبديل شد
و چون در دوران حكومت صفويان در قلمرو ايران
قرار داشت شاه طهماسب دستور بستهشدن آنرا
داد تا به صورت يك پايگاه مخفي مخالفان ايران و
اسالم درنيايد .تعطيل شدن دائمي شهر غار پس از
سلطه عثمانيها صورت گرفت .بقاياي آپارتمانهاي
غارساخته اين شهر اينك از نقاط جذب تماشاگر در

گرجستان است.
گرجستان نامي است كه امپراتوري ايران
(پارسيان) در قرون پيش از ميالد بر اين سرزمين
گذارده است .در آن زمان «گرجان» تلفظ ميشد
كه بعدتر به گرجستان تبديل شد .انگليسي زبانها
اين واژه را «جورجيا» تلفظ ميکنند .امپراتوري
روم و يونانيان باستان ،شرق اين منطقه (گرجستان
امروز) را «ايبريا» و غرب آن را «كلخيا» ميگفتند.
گرجيها سرزمين خودرا «کارت ولبی» ميخوانند.
اين سرزمين تا  22دسامبر سال ( 1800زمان
تزار پل يكم) تحتالحمايه و عمدتا وابسته به
ايران بود .آخرين رئيس کشور ايران که به تفليس
رفت ،آغامحمدخان قاجار در سال  1796بود .وي
در اين ديدار حکمران گرجستان را که متمايل به
تزار روسيه شده بود مجازات کرده و خشونت بسيار
نشان داده بود.

رقص سرخ در تئاتر رویاها

یونایتدها موفق شدند در دیدار اول خود با نمایشی
فوقالعاده با  4گل ،وستهام را مغلوب کنند .منچستریونایتد
با آغاز قدرتمندش در این فصل ،بازگشت به دوران اوج با
سر الکس فرگوسن را نوید میدهد .این بازی پرگل و جذاب
با برتری یونایتدها آغاز شد و این تیم از همان ابتدا به سمت
دروازه وستهام حمله ور شدند تا در نهایت شیاطین سرخ با 2
گل لوکاکو و گلهای پوگبا و مارسیال ،صدرنشین هفته اول
لیگ برتر شوند .روملو لوکاکو ،مهاجم جدید منچستریونایتد،
زدن دو گل برای شیاطین سرخ در اولین دیدار در لیگ برتر را
تعبیر شدن یک رویا توصیف کرد .لوکاکو همچنین در پاسخ
به این سوال که آیا زیر فشار قیمت هنگفتی که برای او
پرداخت شده ،قرار داشت یا نه ،گفت« :نه ،فقط لذت بردم.
وقتی برای منچستریونایتد بازی میکنید ،هر کسی وظیفهای
دارد و وظیفه من ،گلزنی برای تیم است .تیم امروز فوقالعاده
کار کرد و همه خالق بودند» .مورینیو در مصاحب ه پس از
بازی درباره تیمش این چنین گفت« :جمعه شب بازی آرسنال

و لسترسیتی که در نهایت به سود توپچیها شد را از تلویزیون
تماشا کردم و از دیدن آن لذت بردم .نتیجه  4-3نیز نتیجه
سبک بازی دو تیم بود .بازی امروز ما برابر وستهام بسیار
دشوار بود و زمانیکه با  2گل پیش بودیم آنها شانس
گلزنی داشتند .زمانیکه شما با آرامش بازی کنید اعتماد به
نفس شما زیاد میشود .ما بازی را خوب شروع نکردیم و
عصبی به نظر میرسیدیم اما در ادامه عملکرد باکیفیتی نشان
دادیم.
واژه مورد عالقه من کلمه «اعتماد به نفس» است.
بازیکنانم با اعتماد به نفس بودند و نمایش مثبتی از خود ارائه
دادند .این حقیقت که در ابتدای فصل ما صدرنشین هستیم در
حال حاضر بیمعناست اما عملکرد و اعتماد به نفس تیم برای
من معانی زیادی دارد .فصل قبل با ارائه همین نمایش ما 2
امتیاز مقابل وستهام از دست دادیم اما امروز موفق به کسب 3
امتیاز شدیم و در قسمت پایانی بازی به جای کنترل بازی و
ارائه نمایشی کسالتآور موفق به گلزنی شدیم.

با تالش فدراسیون و وکالی بین المللی در CAS
ایران برنده دادگاه با عربستان شد

سرانجام پیگیریها در دادگاه با سعودیها باعث شد
تا قاضی  CASرای به برنده شدن ایرانیها مقابل
عربستانیهابدهد.
درست از یکسال پیش بود که با ممانعت عربستانیها از
ورود تیمهای فوتبال خود به ایران ماجرای شکایت رسمی
فدراسیون فوتبال از همتای سعودی خود در دادگاههای بین
المللی نقل محافل شد و در این مدت چندین جلسه میان
نمایندگان و وکالی دو کشور در دادگاه  CASبرگزار شد
که درنهایت خبر رسید ایران در این دادگاه مقابل عربستان
برنده شده است.
نکته کلیدی در ماجرای برندهشدن ایران در دادگاه با
عربستان به قوانین  CASبرمیگردد که این اجازه را به
فدراسیون فوتبال ایران نداده تا خبر برنده شدن خود در این
پرونده را رسانه ای کند .خبری خوب و امیدوارکننده برای
فوتبال ایران در مجامع بین المللی با تالشها و پیگیریهای

وکالی بین المللی که بنا به اخبار رسیده از منابع نزدیک به
فدراسیون فوتبال میتواند موفقیتی بزرگ و بینظیر تلقی
شود .ضمن اینکه تمام نمایندههای ایران در لیگ قهرمانان
دراین سالها نیز باید خوشحال باشند چون با حکم اخیر
دادگاه  CASمیتوانند غرامت جالبی از رقبای عربستانی
خود دریافت و تمام هزینههایی که برای سفر به کشور ثالث
و رویارویی با سعودیها پرداخت کردند را با جریمه بازپس
بگیرند .با این رای حاال باید منتظر ماند و دید تکلیف میزبانی
مصاف نمایندههای دو کشور در فصل آتی چه خواهد شد،
جایی که ایرانیها اعالم کردند مشکلی برای سفر به خاک
عربستان ندارند و سعودیها باید با این تصمیم کنار بیایند.
مسلما این حکم دادگاه  CASمیتواند روند این موضوع
را به سمت و سوی دیگری سوق دهد تا بلکه بعد از چند
سال سعودیها زیر بار میزبانی و مهمانی نمایندههای دو
کشور بروند.

بر در عفو تو ،ما بی سر و پایان چو عبید
تا تهی دست نباشیم ،گناه آوردیم
عبید زاكانی
اگر چه گرایش به شوخطبعی و انواع آن
در ادب فارسی ،تقریبا به اندازه تاریخ ادبیات
فارسی قدمت دارد ،اما تا قرن هشتم و ظهور
عبید زاكانی ،طنزپرداز حرفهای به معنای
امروزی و متعارف آن نداشتهایم و با قدری
تسامح عبید زاكانی را میتوان پدر طنز فارسی
دانست.در نوشتههای شوخطبعانه عبید،
خواننده با معجونی از طنز و هزل و هجو و
فكاهه روبهرو است .عبید زاكانی در سرودهها
و نوشتههای طنزآمیز خود كوشیده است با
برشمردن واقعیتهای تلخ روزگار خود به
زبانی شیرین ،آیینهای شفاف در برابر فساد
اخالقی ،حماقتها ،بیتدبیریها و مظالم
رجال و مردم عصر خود كه دوره استیالی
مغول بر ایران بوده ،قرار دهد .از امروز در
این ستون نمونههایی طنزآمیز از كلیات عبید
زاكانی (به تصحیح و مقدمه استاد زنده یاد
عباس اقبال آشتیانی) استخراج و خدمتتان
تقدیم میگردد:
چانهزنی
بزرگی در معاملهای كه با دیگری داشت،
برای مبلغی كم ،چانهزنی از حد درگذرانید.
او را منع كردند كه این مقدار ناچیز بدین
چانهزنی نمیارزد .گفت :چرا من مقداری از
مال خود ترك كنم كه مرا یك روز و یك هفته
و یك ماه و یك سال و همه عمر بس باشد؟
گفتند :چگونه؟ گفت :اگر به نمك دهم ،یك
روز بس باشد ،اگر به حمام روم ،یك هفته ،اگر
به حجامت دهم ،یك ماه ،اگر به جاروب دهم،
یك سال ،اگر به میخی دهم و در دیوار زنم،
همه عمر بس باشد .پس نعمتی كه چندین
مصلحت من بدان منوط باشد ،چرا بگذارم با
كوتاهی از دست من برود؟!
رساله دلگشا -عبید زاکانی
کوتاه ورزشی

صعود مقتدرانه آسمان خراشها
تیم ملی بسکتبال ایران سومین دیدار
خود در کاپ آسیا را هم با برتری پشت
سر گذاشت .آسمان خراشهای ایرانی
که در  2بازی نخست خود در چارچوب
مسابقات کاپ آسیا موفق شده بودند هند
و سوریه را پشت سر بگذارند ،در بازی
آخر دور گروهی به مصاف اردن رفتند تا
تیم برنده خودش را به عنوان صدرنشین
این گروه معرفی کند.
والیبال ایران باز هم جهانی شد
تیم ملی والیبال کشورمان بعد از برد
 0-3برابر کره جنوبی ،برابر چین هم
 0-3برنده شد و با برد  0-3برابر تیم
ملی قزاقستان صعود خود را به مسابقات
جهانی  2018قطعی کرد .ایران که در
 2سال اخیر افتی نه چندان خوشایند
در جهان داشته است ،در این مسابقات
تقریبا هم خوب عمل کرد و با فاصله
بسیار از حریفان خود حتی یک ست هم
به سایر آسیاییها نداد.
قوچاننژاد فصل را با گل شروع کرد
مهاجم ایرانی هیرنفین هلند در نخستین
بازی فصل جدید که مقابل خرونینگن به
تساوی  3بر  3انجامید موفق به گلزنی شد.
رضا قوچاننژاد فصل قبل با زدن  19گل،
بهترین گلزن هیرنفین شد و در جدول گلزنان
لیگ اردیویسه در جایگاه سوم قرار گرفت؛
همچنین این مهاجم ملیپوش ایرانی یک گل
در جام حذفی هلند به ثمر رساند.

جنگ با خانم رئیس!

بیش از یکماه از انتخاب زهرا اینچه درگاهی
به عنوان رئیس فدراسیون ژیمناستیک
میگذرد اما همچنان اقداماتی که این مدیر
زن در بدو ورودش به این فدراسیون انجام
داده ،حاشیههایی را به این رشته وارد میکند.
اینچه درگاهی در ابتدای کار خود در اقدامی
عجیب نزدیک به  ۱۷نفر از کارمندان که
برخی از آنها مربی تیم ملی هم بودند ،برکنار
کرد .همین موضوع با پیگیری کارمندان و
مربیان سابق ژیمناستیک همراه بوده است.
حاال این گروه همگی دست به دست هم
دادهاند و چوب الی چرخ فدراسیون خانم
رئیس میگذارند!

