
اپوزسیون های ورزشی!
وانشید حسن ر

ب��ا پا برویم کفش و از س��ر برویم کاله پاره می ش��ود! نان نداریم بخوری��م پیاز می خوریم 
اش��تهایمان باز شود! انداختن توپ در زمین دیگران کار س��اده ایست اما همیشه کارساز 
نیس��ت. بپذیریم که از بعد خودمحوری اقدامی قابل توجه برای س��رعت عمل بخشیدن به 
اقتصادی مقاومتی انجام نداده ایم و تنها به خرید زمان قناعت کرده ایم تا فرصت های اندک 

باقی مانده بدون ایجاد هیچگونه چالش جدیدی به پایان برسد. 
همگان آگاه اند که این س��ال ها برای دولت یازدهم و دوازدهم مملو از تنش های ناخواسته 
و بدون پیش بینی قبلی بوده اس��ت اما فراموش نکنیم دولت های قبل از این هم کم وبیش 
با اینگونه معضالت و شاید شدیدتر از آن ها روبرو بوده اند که تنها تفاوتش پیرامون سپری 
ش��دن چهل سال از عمر پربرکت انقالب و پیر شدن نیروهایی است که به صورت گردشی 
هر هشت سال یکبار پیدایشان می شود و دوباره به الک خود می خزند! غافل از اینکه زمان 

می ماند و ما می گذریم و به  ناچار به کبر سن و ناتوانی جسمی و فکری می رسیم! 
به جز معدود کس��انی که همچنان س��کان ها را در دس��ت دارند اکثریت باالتفاق نیروهای 
موج��ود و قدیمی تقریباً تمامی انرژی خود را طی چهل س��ال گذش��ته تخلیه کرده اند و 
امروز تنها به درد مش��اوره با جوانانی می خورند که مملو از ذخایر ارزنده از توان جس��می 
و روحی هس��تند.  طبق محاسبات موجود افت رشد جمعیت شروع شده و در سال ۱۴۰۴ 
اوج آن فرا می رس��د که پیش بینی می شود اگر به همین منوال بگذرد در سال ۱۴۴۰ این 
افول ناخواسته به اوج خود رسیده تا کشور با چالش پیری مطلق روبرو شود! بنابراین نباید 
انتظار داش��ت که نس��ل های قبل همچنان دور خود بچرخند و منتظر باشند تا که هشت 
سال بعد مجدداً در دایره کابینه گردشی حضور فعال پیدا کنند بلکه همین امروز پیرامون 
توان خود دوباره چرتکه انداخته و تنها به مش��اوره رضایت دهند و س��کان ها را به جوانانی 
بسپارند که اگرچه فاقد تجربه الزم هستند اما توانی توأم با انگیزه در آن ها غلیان می کند. 
ب��ه خودمان اجازه ندهیم که غرور بیجا بر وجودمان مس��تولی ش��ود و همچنان بمانیم تا 

جوانان پابه رکاب هم پا به میانسالی بگذارند. 
ورزش کش��ور اگرچ��ه در بدنه خود چهره ه��ای تابناکی را دارد که می توانند پرچم س��ه 
رنگ ایران را در سراس��ر جهان س��رفراز نگه دارند اما هنوز هم با چالش مدیران کم  توان 
روبرو هس��تند که حاضر به ترک مس��ندها نبوده و همچنان در نظر دارند فدراس��یون ها و 
هیئت ها را منوپل خود نگهدارند!  این معدود افراد که به سادگی بر محیط و محاط ورزش 
حکم فرمایی می کنند شاید نمی دانند به نحوی بازیچه دست اپوزسیون ورزشی در بیرون از 
گود هستند که در هیئت مدیره باشگاه ها خط  مشی ها را رقم می زنند! و آن گروه ها نیز به 
روایتی زیرمجموعه مدیریت های در سایه ورزش می باشند که بر اساس قوانین مدون اجازه 
ادامه کار در این حیطه را نداش��ته اند بنابراین پوست حسن صباح را در گوشه ای از فضای 
باز گس��ترده و از آن سو خط می دهند! و این معضل از جایی سرچشمه می گیرد که نه تنها 
کابینه بلکه س��اختار درون سازمانی آن ازجمله وزارت ورزش و جوانان به طبع آن بویی از 
اقتصاد مقاومتی در مش��ام خود استنشاق نکرده باشند! و اصوالً تمام هیمنه این وزارتخانه 
در تابلویی که باالی سر در آن نصب شده خالصه و تصمیمات همچنان در مکان هایی دیگر 
و پش��ت درب های بسته و خارج از وقت اداری گرفته می شوند و نقش این مجموعه کالن 
تنها صدور بخش��نامه هایی می باش��د تا به واسطه آن وقت اداری س��پری و اینگونه فرصت 
س��وزی می گردد!  این روزها س��ازمان برنامه  و بودجه که مش��کالت اقتصادی غرورش را 
جریحه دار کرده دس��ت  به  سینه هیأت اقتصادی رؤسای قوای سه گانه ایستاده تا هر آنچه 
را که مصلحت می دانند در اصالح بودجه جاری س��ال ۹۸ و پیش��نهادهای سال ۹۹ اعمال 
نماید و اکثر وزارتخانه ها وزیر مجموعه های بودجه ناچار به رعایت امس��اک در هزینه های 
خود ش��ده اند تا بتوانند عددی از آن را صرفه جویی نمایند؛ اما س��اختار ورزش که همیشه 
همچون شترمرغ رفتار نموده و هرلحظه به رنگی درمی آید همچنان ساز خود را می زند و 
بدون توجه به وضعیت معیشتی جامعه و چالش نقصان ارز در دایره واردات اقالم ضروری 
ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی به رغم وجود بهترین امکانات، آب وهوا و تجهیزات موجود 
در جای جای س��رزمین به تیم ها اجازه می دهد اردوهای تمرینی و س��اختاری خود را در 
دیگر کشورها برگزار کرده و ارز بی زبان را به آن سوی مرزها انتقال دهند و از همه مهمتر 
اینکه صنایع کالن و ملی کشور از چه طریقی به جز دور زدن قوانین می توانند سرمایه های 
ریالی جامعه را اینگونه به ارز تبدیل و در اختیار تیم های وابس��ته به خود بگذارند تا برای 

برگزاری اردو به آن سوی مرزها ببرند؟! روزنامه نگار پیشکسوت
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توکلی:
روحانی برخی از اعضای کابینه را تغییر دهد

با دیپلماسی 
پتانسیل  تجاری را 

بالفعل کنیم

قیمت گوشت 
متعادل نیست

پس از واکنش های جمهوری اس��المی ایران به 
اقدام��ات آمری��کا و انگلی��س، در منطقه و حتی 
دنیا فضایی ش��کل گرفت که غالب آن به س��ود 
جمهوری اس��المی ایران اس��ت.برای بسیاری از 
کش��ورهای دنیا غیر قابل تصور اس��ت که ایران 
ب��ا قاطعیت ب��ا رفتارهای تنش آفری��ن آمریکا و 
انگلیس در منطقه و دش��منی ه��ای آنها مقابله 

کند و پاسخ دهد.
اقت��دار و قاطعیت جمهوری اس��المی ایران، در 
جایگاه یک کش��ور اسالمی مهم در غرب آسیا و 
خلیج فارس، قدرت اس��الم را به نمایش گذاشته 
اس��ت، قدرتی که به خاطر سرس��پردگی برخی 
حکام کش��ورهای مس��لمان و عربی منطقه افول 
کرده بود، اما با ظهور انقالب اس��المی ایران این 

قدرت و اقتدار اسالم بار دیگر زنده شده است.
ایران اس��المی کشورها و رژیم هایی را به چالش 
کش��یده اس��ت که تا پیش از این، منطقه غرب 
آس��یا و خلیج فارس حی��اط خلوت آنها بود و در 
این منطقه یکه تازی می کردند و قدرت بالمنازع 

فرامنطقه ای بودند. 
از دست دادن جایگاه قدرت انگلیس و آمریکا در 
خلیج فارس که سال های طوالنی بر آن اشراف و 
احاطه داشته اند، شرایط جایگاه این ابرقدرت ها 

را متزلزل کرده است.
تزل��زل قدرت در اردوگاه جبهه اس��تکبار تنها با 
راهبرد مقاومت که از س��وی جمهوری اس��المی 
ای��ران به ی��ک راهبرد قاطع برای جهان اس��الم 

تبدیل شده، به وجود آمده است.
گرچ��ه س��ران برخی رژی��م های ع��رب منطقه 
همچون س��عودی، بحرین و امارات پشت آمریکا 
و انگلی��س ق��رار گرفته اند، اما یقی��ن بدانید که 
اکثریت مردم این کش��ورها که مسلمان هستند، 
جمهوری اس��المی ایران را به خاطر ایس��تادگی 
مقابل زورگویی های آمریکا و انگلیس، تحس��ین 
م��ی کنند و اگ��ر در منطقه جنگ��ی رخ دهد و 
آمریکا و انگلی��س این جنگ را آغاز کنند، مردم 
کش��ورهای مس��لمان در کنار جمهوری اسالمی 
ایران قرار خواهند گرفت و هس��ته های مقاومت 
پنه��ان در عربس��تان، امارات، بحری��ن، کویت و 
بس��یاری از کش��ورهای مس��لمان برای مقابله با 
رژیم های سرس��پرده خ��ود و همچنین حمایت 
از جمهوری اس��المی ای��ران، قیام خ��ود را آغاز 
خواهند کرد و در صورت چنین واکنشی، با وجود 
نیروهای مس��لح مقتدر و قدرتمند در جمهوری 
اس��المی ایران، عرصه برای آمریکا، انگلیس و به 

ویژه رژیم صهیونیستی بسیار تنگ خواهد شد.
بازتاب های گس��ترده توقی��ف نفتکش متخلف 
انگلی��س در خلی��ج ف��ارس و س��رنگون کردن 
پهپاد بس��یار پیش��رفته آمریکا از سوی ایران، در 
رس��انه های کش��ورهای مس��لمان منطقه بسیار 
مثبت و گس��ترده بود و باعث شد تا تحلیل گران 
و نویس��ندگان مس��لمان در مقاالت خود نه تنها 
به تحس��ین جمهوری اس��المی ایران بپردازند، 
بلک��ه حکام رژیم های عرب سرس��پرده را نیز به 
باد انتقاد بگیرند، انتقادی که نشان دهنده خفت 
س��ران و حکام عرب منطقه اس��ت و بیدار باش 
مردم کشورهای مسلمان تا در عرصه ای که برای 
جهان اسالم سرنوشت س��از است، نقش آفرینی 

کنند. 
برخی نگرانی ها در میان سران کشورهای همسو 
با جمهوری اسالمی ایران یا بی طرف در منطقه، 
دیده می شود که به خاطر افزایش تنش ها و باال 
رفتن ضریب احتمال وق��وع درگیری در منطقه 

است.
رایزنی های آنها با جمهوری اس��المی ایران، یک 
اقدام دیپلماتیک در راس��تای پایین آوردن شعله 
تنش ها اس��ت، اما آنها باید به این موضوع توجه 
داش��ته باش��ند که، مس��بب تنش ها، جمهوری 
اس��المی ایران نبوده و نیس��ت، بلکه کش��ورها 
و رژی��م هایی هس��تند که کیلومتره��ا دورتر از 
منطقه برای غرب آسیا و خلیج فارس می خواهند 
تصمیم گیری کنند و نسخه تجویز کنند، مناسب 
خواهد بود که آنها بجای قانع کردن ایران، آمریکا 
و انگلیس را از عواقب تشدید تنش ها آگاه کنند. 
سفر چند ساعته نخس��ت وزیر عراق به تهران و 
گفت وگو و رایزنی با مقامات کشورمان و سفر بن 
علوی به ایران برای آن است تا جمهوری اسالمی 
به توقی��ف نفتکش انگلیس پایان دهد تا ش��اید 
تن��ش ها فروکش کند، اما ت��ا زمانی که نفتکش 
توقیف ش��ده ایران به دست انگلیس رفع توقیف 

نشود، نمی توان به کاهش تنش ها امیدوار بود.
یک نویسنده تونسی در مقاله ای در روزنامه رأی 
الیوم تحلیل جالبی از اقدامات جمهوری اسالمی 
ایران ب��ه رفتارهای آمریکا و انگلی��س ارائه داده 
اس��ت. او نوش��ته؛ »اقدامات ای��ران همان قدرت 

اسالمی است که می خواهیم.«
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آیا اعتدالیون به دنبال 
ایجاد یک امپراتوری مالی 

هستند؟ 
         

قدرت اسالم را می بینید
روحانی در جلسه مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

2

کارشناس مسائل منطقه:

تکرار تجربه تلخ »الیگارک« ها در 
دولت روحانی
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طرح آمریکا 
برای کشتار

10 میلیون افغان
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سیاست روز وضعیت قیمت بازارملک را بررسی می کند؛

گ�����زارش
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معرفی نخست وزیر جدید انگلیس 
خانه شماره 10 به جانسون رسید
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مسکن؛ خشت کج دولت 
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