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آیت اهلل جوادی آملی:

مردم از نان  فاصله بگیرند 
دیگر خبری از دین نیست

بزرگ ترین پیروزی در برابر غرب؛

ارزیابی عجیب مقتدی صدر 
از جام جهانی قطر

یادداشت
 حوادث تلخ کنونی 

و یک سناریوی محتمل )2(
محسن اورکی کوه شور-در شرایط کنونی 
و برای مواجهــه و برخورد طبیبانه با حوادث  
اخیر انتخاب »سناریوی حرکت آشتی جویانه« 
حکمرانان و مردم با اکســیر صداقت اســت، 
که می توانــد احتماأل ایــن چرخه ی مخرب 
و معیــوب را به ســامان آورد. اگر چه ممکن 
است گفته شود که سیاســت را با صداقت از 
دیرباز ســر ناســازگاری بوده است اما در بین 
بازی های معروف و متداول» تئوری بازی ها« 
تئوری معجزه آسایی برای این وضعیت متصور 
نیســت که بتواند هــم وزن و برابر با »تئوری 
صداقت بنیاد« بر این آسیب و وضعیت شکننده 
فائق آید. چرا که مردم بارها و بارها در عرصه ها 
و آزمون های سخت نشان داده اند آنجا که پای 
صداقت، خیر عموم و منافع ملی در میان باشد 
شاگرد اول این عرصه ها بوده اند و با نمره عالی 
قبول شده اند.گام های ضروری و فوری زیر در 
کوتاه مدت برای زمینه سازی رفع تنش کنونی، 
برگردانــدن اعتماد و گام در مســیر کاهش 
هزینه ها و کمک به ایــن کار و اقدام بزرگ و 

حساس در این زمان به نظر می رسد:
الف: پرداختن و بازنمایی صادقانه نقش اشتباهات 
عوامل ذی مدخل به ویژه مســئولین بخش های 
مختلف دولتــی درگیر در صحنــه در حادتر 
کردن وضعیت و شرایط کنونی به شیوه و سنت 
پسندیده » قدرشناسی از خادم و توبیخ خائن« 
توسط مقامات عالیه کشور با تفکیک سناریوهای 
واقعــی و صادقانه از ســناریوهای برســاخته 

ذهنیت های معیوب و یا خدای ناکرده خائن.
ب: تبییــن میــزان نقش مخــرب عوامل و 
متغییرهای گوناگون با حضور افراد دلسوز، با 
سواد دانشگاهی، دانشجویان جوان اعم از پسر و 
دختر و سایر جوانان در بستری طبیعی و بدون 

پیش داوری های غیر علمی  و کارشناسی.
ج: تفقد، دلجویی، جبران خسارت های مادی 
و معنوی از کسانی که در حواث کنونی و اخیر 

دچار خسارت شده اند.
د: تدارک و تمهید» گفتگو و آشتی ملی« با تکیه 
بر ظرفیت های قانون اساســی و گرد آوردن تمام 
ایرانیان در داخل و اقصی نقاط عالم که دل در گرو 
پیشرفت، تعالی و سربلندی میهن عزیز را دارند و 
تبلور عملی این مهم در انتخابات آزاد و مبتنی بر 
حضور فعاالنه و حداکثری مردم در جهت چابک 
سازی سازمان اداری و بوروکراتیک کشور بر مبنای 
شایسته گزینی و شایسته ســاالری، کارآمدی و 
حداکثر سازی منافع ملی، تقویت حاکمی ت ملی 
و تمامیت ارضی کشور تقویت و همگی با احساس 
تعلق به وطن عزیز در شکوفایی، توسعه، بالندگی و 

آزادی آن سهیم و شریک باشیم.

یادداشت

درخت تناور و نیاز به هرس
سیف الرضا شــهابی- بعد از اعتراضات 
اخیر که تقریبا بســیاری از شهرهای سراسر 
کشــور را در عرض چند روز فرا گرفت رهبر 
انقالب در دیدار با مهمانان کنفرانس وحدت 
اسالمی در مورد جمهوری اسالمی گفتند:» 
اکنون به درخت تناوری تبدیل شده است که 

حتی تصور کندن آن نیز امکان پذیر نیست.«
 تخم جمهوری اســالمی که در سال ۵۷ 
کاشته شد و در دهه های ۶۰ و ۷۰ شمسی 
نونهال بود بعد از ۴۴ سال به درختی تناور 
تبدیل شــده ولی اگر این درخت تناور در 
وقــت مقتضی هرس نشــود و سم پاشــی 
و آفت زدایــی از آن به عمل نیاید، شــاخ و 
برگ های اضافی اصالح نشــود، باغبان های 
کاربلد، باتجربه و آگاه به امور باغ داری، برای 
حفظ و نگهداری آن گمارده نشــوند و اگر 
همــه کارهای الزم در جهت ســالمت این 
درخت انجام نگیرد و چنانچه شــاخه های 
مزاحم قطع نشــود؛ طبق نظر کارشناسان 
خبره کشــاورزی به درختی بی خاصیت و 
مزاحم تبدیل خواهد شــد و هر شخصی از 
داخل و خارج باغ برای قلع وقمع آن خواهد 
کوشید. اکنون بعد از چهار دهه، این درخت 
بیش از هــر زمانی نیاز به هرس دارد و اگر 
ایــن کار انجام نگیرد عــده ای به این فکر 
می افتند تا آن را از ریشــه بکنند و درخت 
دیگــری حتی اگر از وضعیت درخت جدید 
و سرنوشــت و آینده آن بی اطالع باشند به 
جایش بکارند. این  که آیا قادر خواهند بود یا 

نه بحثی جداگانه است.
قبل از شروع اعتراضات کنونی و زمانی که 
در چندین مورد دیگر اعتراضات، لزوم هرس 
آن را یادآوری می کرد، بهترین فرصت برای 

این مهم بود که متاسفانه انجام نگرفت.
اکنــون که اگرچه کمی دیــر اما به نظر 
می رســد که وقت آن شــده که مسئولین 
دلســوز به حال ملک و ملت دست به کار 
شــوند گام به گام ولی بــدون فوت وقت و 
با ســرعت شــروع به هرس کردن در این 
درخت تناور کنند، شاخ و برگ های اضافی 
و غیرالزم را قطع کننــد و مهم تر از همه، 
آفت هایی که بالی پوســیدگی این درخت 
هســتند، را از بین ببرند .هرس نکردن در 
چهار دهه اخیر ســبب شــده تا وضعیت 
درخت به حالتــی دربیاید که حتی برخی 
از اشــخاص به هر علت و دلیــل در بقای 
درخت دچار شک و تردید بشوند و با یاس 
و نــا امیدی به بقای آن نگاه بنگرند)فارغ از 

درستی یا نادرستی نگاه شان(
ادامه در صفحه 5

 تروریست های تجزیه طلب را 
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باختیم هم  بد  باختیم، 
کی روش: هنوز چیزی تمام نشده

سنگین ترین شکست تیم ملی در تاریخ جام جهانی رقم خورد

همدلی| »باختم، بد هم باختــم« این دیالوگ معروف نقی معمولی در 
ســریال پایتخت در حالی که از چند منظر خود را بازنده می دید، اگرچه 
بر زبان بسیاری از شکست خوردگان این سال ها جاری شد، اما در طی این 
ســال های اخیر تا امروز قبل از آغاز اولین بازی ایران در جام جهانی قطر، 
برای اطالق به وضعیت فوتبال ما چندان مناسبتی نداشت، اما پس از صوت 
پایان دومین دیدار از رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، بین دو تیم ایران 
و انگلیس از گروه B رقابت های جام جهانی، مناسبت پیدا کرد و فوتبال ما  
که در روزهای اخیر درگیر حاشیه های بسیاری بود، با دریافت ۶ گل از نایب 
قهرمان اروپا سنگین ترین شکست خود در تاریخ جام جهانی را تجربه کرد.

مســابقه تیم ملی فوتبال آن هم از نوع جــام جهانی اش برای ایرانیان 
همواره واجد اهمیت باالیی بوده است،و از این منظر در زمان های حضور 
ایران در تورنمنت های بین المللی همواره خاطراتی از اندوه وشادی ایرانیان 
پس از بردها وباخت های تیم ملی، در تاریخ ماندگار شده است. برد تاریخی 
ایران مقابل اســترالیا برای حضور در جام جهانــی، تا برد ایران برابر تیم 
آمریکا و گرفتن پنالتی رونالدوی پرتغالی توسط بیرانوند از جمله این تصاویر 
تاریخی است. امسال اما دوماه مانده به بازی های جام جهانی که در نزدیک 
ترین نقطه جغرافیایی به ایران برگزار شده بود وبه نوعی بازی در خانه برای 
ما محســوب می شدف شــرایط به گونه ای دیگر رقم خود. در روزهایی 
که مردم ایران حال خوبی ندارند و شرایط کشور دستخوش ناآرامی های 
دردناکی است، دونوع نگاه نیز پیرامون تیم ملی فوتبال ایران شکل گرفت، 
تا آن را وارد یکی از حاشیه ســازترین موقعیت ها کند. برخی از معترضان 
انتظار همراهی کاملی از فوتبالیســت ها داشتند، از آن طرف نیز گروهی 
از هواداران نظام که معموال توجه چندانی به فوتبال نداشتند، وارد روندی 
کامال حمایتی از این تیم شدند وحتی چهره ها و مقامات اصول گرا که در 
چرخشی ناگهانی تمام قد به حمایت های معنوی، تبلیغاتی و لجستیکی از 
تیم فوتبال برخاستند. همین امر یک دوقطبی شدیدی را پیرامون این تیم 
رقــم زد که باید دید واکنش دو طرف ماجرا به این باخت چه خواهد بود 
و این دوقطبی در روزهای آینده پیرامون این تیم ادامه خواهد داشت ویا 

تغییرشکل خواهد داد.
 اتفاقات فنی بازی ایران وانگلیس

تیم ملی فوتبال انگلیس در یک دیدار پرگل موفق شد تیم ملی فوتبال 
ایران را با نتیجه ۶ بر ۲ شکســت دهد. گل هــای این بازی را »بلینگام« 
در دقیقه ۳۵، »ســاکا« دقیقه ۴۳ و ۶۲، »رحیم استرلینگ« دقیقه ۴۵، 

»رشفورد« دقیقه ۷۱ و »جک گریلیش« دقیقه ۹۰ به ثمر رساندند.
گل های ایران را »مهدی طارمی« در دقیقه ۶۵ و دقایق تلف شده نیمه 

دوم از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.
تیم ایران با این باخت سنگین ترین شکست خود را در ادوار جام جهانی 
تجربه کرد. تا پیش از این باخت چهار بر یک ایران به تیم ملی پرو بدترین 
شکست تیم ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال بود. تیم ایران در جام 
جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین بازی سوم خود را با نتیجه چهار بر یک به تیم پرو 

واگذار کرد. در آن بازی حســن روشن بازیکن اسبق استقالل تنها گلزن 
ایران بود.

به نوشته ایرنا تیم ایران همچنین سابقه باخت سه بر صفر به هلند، سه 
بر یک به بوســنی، سه بر یک به مکزیک، ۲ بر صفر به پرتغال و آلمان و 

یک بر صفر به تیم های ملی یوگسالوی سابق و اسپانیا را در کارنامه دارد.
ایران در برابر تیم های پرتغال، نیجریه، آنگوال و اسکاتلند مساوی کرده 
و تیم های مراکش و آمریکا را از پیش رو برداشته است. باخت به انگلیس 

دهمین باخت ایران در ادوار جام جهانی فوتبال است.
تیم ایران تا پیش از این ۲۴ گل را از تیم های مختلف دریافت کرده بود 
که شمار گل های خورده تیم کشورمان در ادوار مختلف جام جهانی به عدد 
۳۰ رسید. همچنین گل طارمی دهمین گل ایران در ۶ دوره حضور در جام 
جهانی بود. طارمی با گل کردن پنالتی در برابر تیم ملی انگلیس توانست به 

تنها بازیکن ۲ گله ایران در ادوار جام جهانی تبدیل شود.
 کی روش: هنوز چیزی تمام نشده

کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملی فوتبال ایــران بالفاصله پس از 
شکست ۶ بر ۲ تیم ملی برابر انگلیس، در نشست خبری بعد از این دیدار 
حاضر شد و  گفت:»ما تا آخرین توان جنگیدیم و شجاع بودیم. آن چه در 

توان داشتیم را در زمین پیاده کردیم.«
وی ادامه داد:»هنوز چیزی تمام نشده و ما دو بازی دیگر در جام جهانی 

داریم و تالش می کنیم که با موفقیت آن ها را پشت سر بگذاریم.«
کــی روش همچنین درباره احساســش بعد از اتمام ایــن بازی مهم 
گفت:»نظرم ســاده و عملی است. در نیمه اول، بازی تمام شده بود. تنها 
هدفی که برای تیم ما مانده بود این بود که بتوانیم متحد و شجاع باشیم و 
تا جایی که می توانیم بجنگیم و فوتبال را مفتخر کنیم. این لحظات بد این 

اجازه را به ما داد که از ابتدا در سطح باالیی بازی کنیم.«
وی گفت:»همه بازیکنان خیلی خوب بازی کردند. بازیکنان ما تجربه 
انگلیسی ها را نداشتند. امروز چیزهای زیادی از تیم ملی انگلیس یاد گرفتیم 
و نتیجه گیری می کنم که تیم ملی ما اکنون با شرایط بهتری آماده بازی 

بعدی است.«
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران در واکنش به اینکه به نظر می رسد در 
غیاب سه ساله او، تیم ملی ایران لطمه های زیادی خورده است و از طرفی 
او چه کارهایی برای بازسازی دوباره تیم انجام خواهد داد؟ گفت:»همانطور 
کــه گفتم، االن خیلی بهتر از قبل آماده بازی با ولز هســتیم. رقابت در 
ســطح باالیی است و همه چیز آماده اســت که کارمان را انجام دهیم و 
سعی می کنیم بازی بعد را ببریم. همیشه همینطور است. باید درس هایی 
را بیاموزیم و تمرکز کامل داشــته باشیم و هیج موضوعی در اطراف تیم 
نباشد. مهم این اســت که بدانیم چه چیزهایی رخ داده و چه چیزهایی 

باید یاد بگیریم.«
کی روش در واکنش به اینکه اگر به عقب بر می گشــت، آیا تصمیمات 
خود را عوض می کرد؟ گفت:»کار ما این نیست که گذشته را عوض کنیم. 

باید روی آینده تمرکز کنیم. اگر آدم فکر کند که شانس زیادی ندارد، کار 
زیادی نمی کند. تنها چیزی که در کنترل ماست، این است که فکرمان را 

آماده کنیم و مسائل را پیش ببریم.«
سرمربی تیم ملی ایران در پاسخ به این سوال چه چیزهایی از دستش 
خارج است؟ گفت:»من سوالتان را متوجه نمی شوم. اگر در دست من بود، 
نمی گذاشتم خیلی چیزها اتفاق بیفتد. اگر می توانستم بازی را کنترل کنم، 
من کسی نبودم که اظهارنظر بیشــتری داشته باشم. همه می دانند که 
بازیکنان من در چه محیطی هستند. این شرایط، بهترین نیست. از نقطه 
نظر تعهد و تمرکز، شرایط بر بازیکنانم اثر می گذارد. آن ها انسان هستند. 
سال هاست که آن ها را می شناسم. آنها یک هدف دارند و می دانیم کسانی 
که مثل افسانه بودند را دنبال می کنند و به آن ها افتخار می کنم که بازی 
می کنند. من خیلی از کاری که کردم مفتخرم. البته اگر مثالی بخواهید، در 
۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ حمایت کامل داشتیم اما دیدید که امروز چه اتفاقی رخ 
داد. باید به کسانی که نمی خواهند تیم ملی را حمایت کنند بگویم که بهتر 

است در خانه بمانند، کسی به آن ها نیاز ندارد.«
وی درباره مصدومیت بیرانوند گفت:»من از داور پرسیدم. نمی توانستیم 
خون ریزی را کنترل کنیم. چیزی که اتفاق اتفاد این بود که بینی بیرانوند 
شکســته بود و وقتی خون ریزی را متوقف کردند بازی ادامه یافت و فکر 
کردیــم کــه او نمی تواند دیگر بازی کند. عالئمی بود که ممکن اســت 
مشکالتی برای بازیکن به وجود آورد. متاسفانه یک دقیقه بعد از اینکه بازی 

را شروع کردیم، بازیکن قادر به ادامه بازی نبود.«
کی روش درباره سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه ترکیب او غیرمنتظره 
بود و آیا قبول دارد که در انتخاب ترکیب اشتباه کرده؟ گفت:»نه! چیزی 
که در این بازی اشتباه بود، کیفیت، سرعت و رقابت بازیکنان انگلیسی بود. 
با سرعتی که توپ را به چرخش در می آوردند، تیم ما نتوانست خود را با 
این سرعت تطبیق دهد. آنها در ۲۰ دقیقه اول سریع بودند. گل اول و دوم 
موقعی زده شد که انتظار نداشتیم. آنطور که گل زده شد، شوکه شدیم. 
درباره ترکیب بازیکنان باید بعد از بازی بررسی کنیم و ببینیم که چه اتفاقی 
رخ داد و چیزهایی که باید یاد بگیریم را یاد بگیریم. این نیست که ترکیب 

و زمین بازی مطرح نیست«
وی ادامــه داد:»در ایران فوتبال یک چیز مصنوعی نیســت. عالقه به 
فوتبال، واقعی اســت و رویای آنها این است که فوتبال بازی کنند و جام 
جهانی اتفاق افتاده و می خواهند بازی کنند. اجازه دهید این بازیکنان بازی 
کنند چون می خواهند نماینده کشورشان باشند. همه تیم های ملی که 
اینجا هستند، مســائلی دارند. این بازیکنان فقط می خواهند بازی کنند. 
همه تیم های دیگر هم مســائلی دارند. همه از تیم ما تقدیر می کنند که 
شهامت دارند که بازی کنند، بنابراین اجازه دهید کارشان را انجام دهند. 
درســت نیست که به این کشور بیایید و از آنها بخواهید کاری کنند که 
مسئولیت شان نیست. بازیکنانم اینجا هستند که بازی کنند و باعث افتخار 

کشور شوند و خوشحالی را برای مردم و کشور بیاورند.«

برادر گرامی 

جناب آقای علیرضا فخاری
  انتصاب شایسته حضرت عالی را به عنوان استاندار تهران تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون را از خداوند متعال خواستارم. 
بدون شک سوابق، تجارب و درایت ارزشمند جنابعالی در جایگاه های مختلف سیاسی، علمی، و اجتماعی نوید بخش حرکتی نو و 

تالش مضاعف و با شتاب بیشتر در راستای توسعه همه جانبه استان خواهد بود.
حسن عبدلیان پور
 رئیس مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
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 درخت تناور 
و نیاز به هرس

 سیف الرضا شهابی
تحلیلگر سیاسی

حوادث تلخ کنونی و 
یک سناریوی محتمل )2(

 محسن اورکی کوه شور
دکتری سیاست گذاری عمومی

 مردان عرق شرم
 به خانه می آورند

 فیض شریفی
منتقد و پژوهشگر ادبیات

 نگاهی کلی
 به نظریات مارکس

 جهانگیر ایزدپناه
فعال اجتماعی

یادداشت ها

دفتر شعر سپید شــهال اسماعیلی ۸۴شعر سپید 
عاشقانه را در بر می گیرد. این دفتر شعر وضع زنی 

را تشریح می کند ...

بعد از اعتراضات اخیر که تقریبا بسیاری از 
شــهرهای سراسر کشور را در عرض چند روز 

فرا گرفت...

در شرایط کنونی و برای مواجهه و برخورد طبیبانه با 
حوادث  اخیر انتخاب »سناریوی حرکت آشتی جویانه« 

حکمرانان و مردم با اکسیر صداقت است...

برای شناخت اندیشه های مارکس الزم است 
که همه جوانب نظرهایــش را مطالعه کرد. 

چون نظریاتش چندجانبه است ...

 صفحه 2
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