
روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

نخست وزیر جدید عراق، وارد ایران شد 

میانجی جدید در مسیر تهران - ریاض

 انتقادات و پیشنهادات
 یک نماینده مجلس:

صدای مردم را بشنویم

 روایت جبلی ملی از 
علت حمله به صدا وسیما:

چون موفق بودیم

یادداشت

 مناسبات حکمرانی 
با حقوق و کرامت انسانی)۲(

ســید علی اســماعیلی- یکی از ارکان 
حکمرانی خوب، تالزم حقوق و تکالیف دولت 
و ملت است، بدین معنا که نهاد دولت نسبت 
به مردم حقوق و تکالیفــی دارد و مردم نیز 
نسبت به دولت حقوق و تکالیفی دارند و هر 
کدام از دولت و ملت موظفند حقوق و تکالیف 

خود را نسبت به دیگری انجام دهند.
در حکمرانی خوب، حق به صورت قدرت و 
غلبه یک جانبه نیست و در گونه های ساختار 
اســتبدادگرا و توتالیتیر عینیت نمی یابد، و 
مســئولیت دولت صرفا اعمال سلطه و اقتدار 
حاکمیتی نیســت، بلکه دولت به عنوان تنها 
نهاد مشروع قدرت، پاســدارمنافع و مصالح 
فردی و اجتماعی ملت و در چارچوب قانون، 
نگاهبــان حقوق اساســی آنان اســت و در 
ماموریت ها و کارویژه های خود نسبت به ملت 

مسئول و مکلف است.
قدرت دولت در حکمرانی خوب که بر بنای 
حق تعیین سرنوشــت شهروندان و اراده  آزاد 
آنان، تاسیس شــده است، بامسئولیت دولت 
قریــن و مالزم اســت، آزادی، قانون و قدرت 
سه رکن حیاتی این حکمرانی است، بخشی 
از این ســه رکن متعلق به ملت و بخشی نیز 
متعلق به دولت است و فقدان هر یک از این 
سه رکن، نظام حکمرانی و کارویژه های آن را 
مختل ساخته و ماهیت آن را تغییر می دهد، 
چنانچه قدرت و قانون باشد اما آزادی نباشد، 
نظام سیاسی از حکمرانی خوب به استبداد و 
خودکامگی تغییر ماهیت می دهد، و چنانچه 
قانون و آزادی باشــد، اما قدرت نباشد، کشور 
به هرج و مرج مبتال شــده و ســرزمین فرو 
خواهد پاشید، با این نگاه حیات و بقاء دولت 
و ســرزمین و حیات و نظم اجتماعی تنها در 
سایه تعامل دو سویه دولت و ملت و به رسمیت 
شناختن حقوق و تکالیف متقابل آن دو امکان 

پذیر خواهد بود.
آنچه که دراین سطور به اختصار بدان اشاره 
شد مهم ترین ره آورد علوم سیاسی، اجتماعی 

و حقوق در عرصه روابط دولت و ملت است.
امام علی علیه السالم به عنوان سیاست مدار و 
حکمران آزاداندیش و عدالت خواه عصرخویش 
در چهارده قرن پیش و در روزگاری که انسان 
در عرصه عمومی و سیاســی فاقد منزلت و 
کرامت بوده و در تعیین سرنوشــت خویش 
نقشی نداشته است و رابطه بین دولت و ملت 
رابطه ارباب و رعیت و فرمان دهی و فرمان بری 
بوده است، از حقوق متقابل مردم و حکومت 

و تالزم قدرت و مسئولیت سخن می گوید...
ادامه در صفحه5

رویارویی تهران - واشنگتن در دوحه؛

 حاشیه های سیاسی
 یک مسابقه فوتبالی

فرمانده هوافضای سپاه:

چرا در مدارس درس 
دشمن شناسی نداریم؟

می خواهید حمله نکنیم، سه شهر را تخلیه کنید! 

شرط جدید اردوغان 
برای ُکردهای سوریه

 سخنگوی شهرداری تهران
 از اصالح فرآیند پسماند خبر داد

حل معضل زباله گردی 
کودکان با تغییر شکل 

مخازن!

  HIVهمدلی در آستانه روز جهانی 
وضعیت این بیماری را در کشور بررسی کرد

روابط جنسی بیشترین 
علت بروز ایدز

فیلم سازی خصوصی بدون حمایت دولتی 
در جشنواره ها موفق نمی شود؟

سینمای ایران؛ غریبه ای 
در داخل و خارج
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فوتبال، بازی نیست!

     فضل اهلل یاری 
   سردبیر

 مناسبات حکمرانی با 
حقوق و کرامت انسانی )۲(

 سید علی اسماعیلی
فعال اجتماعی

سرمقاله

یادداشت ها

هیچ گاه به اندازه این چند روز دســتگاه های 
حاکمیتی جمهوری اسالمی به پدیده فوتبال 
به صورت ایجابی نگاه نکــرده بودند، اگرچه 
چندین دهه اســت که به صورت ســلبی به 
آن توجه خاصی داشــتند؛ مثال همه تالش 
خــود را به خرج  می دادند کــه پای زنان به 
ورزشــگاه های فوتبــال باز نشــود، تا روزی 
که ُســنبه فدراســیون جهانی فوتبال پرزور 
شد و مجبور شــدند که اجازه ورود زنان به 
ورزشــگاه ها را صادر کنند؛ اگرچه هنوز هم 
می خواهند کــه به لطایف الحیــل از زیر بار 
این تصمیم دستوری فیفا شانه خالی کنند و 
فعال راه را در برگزاری مسابقات داخلی بدون 
حضور تماشــاگر دیده انــد. هم زمانی حضور 
تیــم ملی فوتبال ایران در جام جهانی قطر و 
گسترش ناآرامی ها در کشور سبب شد تا پای 

فوتبال نیز به این ماجرا کشیده شود. 
شرح  در همین صفحه   

فضل اهلل یاری- هیچ گاه به انــدازه این چند روز 
دستگاه های حاکمیتی جمهوری اسالمی به پدیده 
فوتبال به صــورت ایجابی نگاه نکرده بودند، اگرچه 
چندین دهه است که به صورت سلبی به آن توجه 
خاصی داشــتند؛ مثال همه تالش خود را به خرج 
 می دادند که پای زنان به ورزشــگاه های فوتبال باز 
نشود، تا روزی که ُسنبه فدراسیون جهانی فوتبال 
پرزور شــد و مجبور شــدند که اجازه ورود زنان به 
ورزشگاه ها را صادر کنند؛ اگرچه هنوز هم می خواهند 
که به لطایف الحیل از زیر بار این تصمیم دستوری 
فیفا شــانه خالی کنند و فعــال راه را در برگزاری 

مسابقات داخلی بدون حضور تماشاگر دیده اند.
هم زمانی حضور تیم ملی فوتبــال ایران در جام 
جهانی قطر و گســترش ناآرامی ها در کشور سبب 
شــد تا پای فوتبال نیز به این ماجرا کشیده شود. 
اگرچه مشــخص بود که برخی از معترضان قصد 
دارند از این فرصت جهانی استفاده کرده و با حضور 
در سکوهای تماشــاگران بازی های تیم ملی ایران، 
پیام های خود را به جهان مخابره کنند. اما با انتشار 
فایل صوتی سخنان یک مقام امنیتی مشخص شد 
که نهادهای نظام نیز در نظر داشــتند با تمهیداتی 
هم از تحرکات احتمالی معترضان جلوگیری کنند 
و هم منویات خود درباره مســایل داخلی کشور را 
در این عرصه جهانی به نمایش بگذارند. از همین رو 
در روزهای گذشته مشخص شد که تعداد زیادی از 
چهره های رسانه ای و فعاالن فضای مجازی متعلق 
به طیف موســوم به ارزشی را با هزینه بیت المال به 
این آوردگاه جهانی فرستادند؛ که نشان دهنده جدیت 
آنان در این خصوص است. در روزهای گذشته انتشار 
بخش هایی از فعالیت این افراد در فضای رسانه ای و 
مجازی ســبب شد تا بخش مهمی از تناقضات این 
نهادها در برخورد با مساله فوتبال در مقیاسی جهانی 
مطرح شــود. این روزها زنانی با حجاب مورد تبلیغ 
نظام با رسانه های حاضر در قطر گفت وگو می کنند 
و از برابری فرصت های مردان وزنان سخن می گویند 
که که بخس زیــادی از زنان داخل ایران می گویند 
این برابری، موجود نیست. در حالی که همان زنی 
که ادعای برابری فرصت ها می کند، نمی تواند با آن 
شکل و شمایلی که در قطر حاضر بود و به تشویق 
تیم ملی ایران مشغول بود، در ورزشگاه های کشور 
حضور داشته باشد. در اقدامی دیگر در همین راستا 
پس از پیروزی ایران برابر تیم فوتبال ولز تصاویری 
از شادی زنان و دختران بدون حجاب در رسانه های 
رسمی کشور منتشر شد که نشــان می داد بدون 
هیچ گونه محدودیت و مزاحمتی با ســر و روی باز 
مشغول شادمانی از پیروزی تیم فوتبال ایران هستند؛ 
اتفاقی که تا همین چندماه پیش پای گشت ارشاد 
را به خیابان باز می کرد و کار را به بازداشت و جریمه 

برخی محدودیت های دیگر می کشاند.
ادامه در صفحه5

فوتبال، بازی نیست!
ادامه سرمقاله
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یادآوری مفهومی بزرگ 
تحت عنوان ایران

 راضیه خندانی
شاعر

ناتما... ویای  ر
تیم ملی ایران با شکست از آمریکا از راه یابی به دور بعدی جام جهانی بازماند

همدلی | جام جهانی 2022 قطر، بدون تردید یکی از ویژه ترین 
دوره هایی است که ایران در آن حضور پیدا کرده است. نزدیکی 
جغرافیایی ایران و قطر، همگونی های اجتماعی و مذهبی مردم 
دو کشــور، نزدیکی بی ســابقه دونظام سیاســی والبته شرایط 
اجتماعی سیاسی کنونی در ایران؛ از جمله مواردی هستند که 

این جام را برای ایرانیان ویژه کرده است.
 از ســوی دیگر به لحاظ فنی نیز تیــم ملی ایران در این دوره 
بدون هیچگونه اما و اگر و بــه راحتی به این تورنمنت جهانی 
صعود کرد. همچنین حضور ایران در گروهی که در روی کاغذ 
شــانس صعود دارد، از جمله موارد دیگری است که این جام را 

برای ایرانیان قابل توجه کرده است. 
تیم ملی ایــران اگرچه در بازی اول خــود در برابر انگلیس با 
یک ازهم گســیختگی روانی -  که خود معلول شــرایط فنی و 
وضعیت اجتماعی وسیاســی کشور نیز بوده است – بازی را به 
شکلی واگذار کرد تا ســنگین ترین شکست خود در تاریخچه 
حضور در جام جهانی را تجربه کند، اما با بازی منطقی و نیروی 
روانی باالتری نسبت به بازی قبل توانست در برابر تیم ولز یک 
پیروزی دلچسب کســب کند و به گردونه رقابت ها باز گردد و 
در موقعیتی قرار گیرد در برابر حریف دیگر خود آمریکا با یک 

مساوی نیز جواز صعود به مرحله بعد را به دست بیاورد.
از سوی دیگر بازی با آمریکا خود نیز دارای وضعیتی ویژه برای 
ایرانیان اســت، هم مردم و هم نظام سیاســی. دو کشوری که 
بیش از 4 دهه اســت که دشمنی شان بر تمام شوون سیاسی و 
اقتصادی شــان سایه انداخته و حتی بخشی از وضعیت سیاسی 
منطقه خاورمیانه را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. از سوی 
دیگر به لحاظ فنی، ایران سابقه یک برد تاریخی مقابل این تیم 
را در چارچوب جام جهانی در کارنامه خود دارد و از این منظر، 
وضعیت روانی بهتری نسبت به حریف دارد. با این پیشینه این 
دوتیم شــب گذاشته به مصاف هم رفتند تا در یک بازی جدی 
برســر ســهمیه صعود به دور بعدی رقابت های جام جهانی با 

چنگ ودندان با هم بجنگند. 
سرانجام شــب گذشــته در پایان بیش از 100دقیقه این تیم 
آمریکا بود که با یک گل توانســت این مسابقه جنجالی را ببرد 
وراهی مرحله بعدی جام جهانی شــود و بازیکنان ایران و البته 
همراهانی که در روزهای گذشــته نیز جنجال ساز شده بودند، 

باید قطر را ترک کرده و به ایران باز گردند.
تیــم ملی فوتبال ایران پس از این که جام جهانی 2022 را دور 
از انتظار و با شکســت سنگین 6 بر 2 مقابل انگلیس آغاز کرد، 
در دیدار دوم خود فوق العاده ظاهر شــد و توانست با نتیجه دو 
بر صفر ولز را شکســت بدهد تا پایین تر از انگلیس 4 امتیازی 
 B و باالتــر از آمریکای 2 امتیازی، در جایگاه دوم جدول گروه
قرار بگیرد، اما شاگردان کارلوس کی روش در مقابل نتوانستند 
این برتری را حفظ کنند در حالی که با کسب یک مساوی هم 
می توانســتند صعودشــان به مرحله یک هشتم نهایی را قطعی 

کنند با یک گل مغلوب حریف شدند و از صعود باز ماندند.
جزئیات بازی شب گذشته به نقل از سایت ورزش سه به شرح 

زیر است:
داور: آنتونیو متئو الهوز)اسپانیا(/ کمک ها: پائو سبریان دیویس و 
روبرتو دیاز پرز ِدل پالومار)اسپانیا(/ داور چهارم: کوین اورتگا)پرو(/ 
داور ویدئویــی: مارتینز مونوئرا)اســپانیا(؛ کمک داور ویدئویی: د 
بورگوس بنگوئچه آ)اســپانیا(/ داور پشــتیبانی ویدئویی: هرناندز 

هرناندز)اسپانیا(/ کمک داور آفساید: اورتگا کوین)برزیل(

محمدحســین  حســینی)77(-  مجیــد  ســید  اخطارهــا: 
کنعانی زادگان )85( -ســید ابوالفضل جاللی)6+90( از ایران و 

تیلر آدامز)43( از آمریکا.
تیــم ملــی ایران عبــارت بــود از: علیرضا بیرانونــد، مرتضی 
پورعلی گنجی، ســید مجید حســینی، رامین رضاییان، میالد 
محمــدی)2+45- علی کریمــی(، ســعید عزت اللهی، احمد 
نوراللهــی)71- مهــدی ترابی(، علــی قلــی زاده)77- کریم 
انصاری فرد(، احسان حاج صفی)71- ســید ابوالفضل جاللی(، 
مهدی طارمی و ســردار آزمون)46- سامان قدوس( سرمربی: 

کارلوس کی روش
و اعضای تیم ملی آمریکا نیز عبارت بودند از: مت ترنر، کامرون 
کارتر ویکرز، تیم ریم، سرجینیو دست)82- شک مور(، آنتونی 
رابینسون، تیلر آدامز، وســتون مک کنی)65- کلین آکوستا(، 
یونس موســی، تیموتــی وه آ)82- واکر زیمرمن(، کریســتین 
پولیشیچ)46- برندن آرونسون( و جاش سارجنت)77- حاجی 

رایت(
 سرمربی: گرگ برهالتر.

 گل سرنوشت ساز
گل امریکا در دقیقه 39 توســط کریســتین پولیشــیچ به ثنر 
رسید. سانتر تماشایی وستون مک کنی از میانه زمین به پشت 
مدافعان ایران را ســرجینیو دســت، مدافع راست پیش تاخته 
آمریکا با ضربه ســر به مقابل دروازه خالــی ایران پاس داد تا 
پولیشیچ با فرار از بین مجید حسینی و رامین رضاییان و ضربه 

بغل پای راست گلزنی کند.

 لحظات حساس
دقیقه 6: حمله همه جانبه ایران از سمت راست محوطه جریمه 
آمریکا می توانســت خطرســاز شود که ارســال زمینی سردار 
آزمون دفع شــد و در ادامه نیز ارســال رامین رضاییان عرض 
زمین را طی کرد و فقط یک اوت برای ایران به همراه داشت.

دقیقه 9: سانتر تند و تیز سرجینیو دست از سمت راست زمین 
را بیرانوند به شکل ناقص دفع کرد تا در جناح چپ توپ دوباره 
آمریکا یک حمله تدارک ببیند که این بار ارســال رابینسون را 
مدافعان ایران به پشت محوطه جریمه دفع کردند تا در نهایت 

شوت یونس موسی به بیرون برود.
دقیقه 11: سانتر یونس موسی و ضربه سر کریستین پولیشیچ 

در اختیار علیرضا بیرانوند قرار گرفت.
دقیقه 16: رابینسون بازهم با یک سانتر خطرناک قصد داشت 
موقعیت ســازی کند که توپ با عبــور از مقابل دروازه ایران به 

جناح راست رفت و به ِدست رسید.
دقیقــه 17: اولین خطر جــدی روی دروازه ایران با ارســال 
سرجینیو دســت از جناح راســت شــکل گرفت که بیرانوند 

درازکش و شیرجه رو به جلو توپ را دفع کرد.
دقیقه 20: پاس چیپ زیبای سعید عزت اللهی به پشت مدافعان 
آمریکا، مهدی طارمی را در موقعیت خوبی به توپ رســاند که 
پاس در عرض او قبل از رســیدن به ســردار آزمون توسط تیم 

ریم دفع شد.
دقیقه 28: شــوت جاش ســرجنت پس از برخورد به مدافعان 
ایران روی هوا ســرگردان بود که آن را تیموتی وه آ با ضربه سر 
دراختیــار بیرانوند قرار داد تا این خطر از روی دروازه تیم ملی 

دفع شود.

دقیقه 33: ارســال دست از جناح راست پس از برخورد به پای 
میالد محمدی به جاش ســرجنت رســید که پاس رو به عقب 
این بازیکن و شــوت محکم تیموتــی وه آ از باالی دروازه ایران 

راهی اوت شد.
دقیقه 42: جاش ســرجنت با شوت روی پا قصد گلزنی داشت 

که ضربه او از مقابل دروازه ایران رد شد.
دقیقه 45: جاش ســارجنت موقعیت عالی گلزنی برای آمریکا 
را در موقعیت ســه به دو هدر داد و پاس پشــت پای او برای 
تیموتی وه آ را مجید حســینی و در ادامــه میالد محمدی به 

خوبی دفع کردند.
دقیقه 2+45: پاس در عمق استثنایی وستون مک کنی از میانه 
زمین، تیموتی وه آ را در موقعیت تک به تک صاحب توپ کرد 
کــه ضربه بغل پای او پس از اصابــت به تیرک عمودی دروازه 
ایران تبدیل به گل شــد، اما کمک داور دوم بازی پیش از آن 

آفساید مهاجم آمریکا را گرفته بود.
دقیقه 47: شوت زمینی جاش سرجنت با پای چپ را بیرانوند 

در دو مرحله جمع کرد.
دقیقه 52: نزدیک بود ســامان قدوس با ضربه سر گلزنی کند 
که ارسال رامین رضاییان و ضربه سر او از باالی دروازه آمریکا 

رد شد.
دقیقــه 65: فرار ســریع علی قلی زاده از ســمت چپ محوطه 
جریمــه آمریکا و پــاس در عرض زیبای او را ســامان قدوس 
نتوانســت استفاده کند و شــوت فنی او با کم ترین اختالف از 

کنار تیرک عمودی دروازه به اوت رفت.
دقیقه 69: ضربه ایســتگاهی یونس موســی از پشت محوطه 
جریمه دقت الزم را نداشــت و از باالی دروازه ایران با اختالف 

زیاد رد شد.
دقیقه 70: شــوت راه دور سعید عزت اللهی ثمری نداشت و از 

باالی دروازه آمریکا به بیرون رفت.
دقیقه 83: توپ ارسالی روی دروازه آمریکا و ضربه علی کریمی 

به راحتی در اختیار مت ترنر قرار گرفت.
دقیقه 2+90: نزدیک بود ارســال ابوالفضل جاللی با اشــتباه 

مدافع آمریکا وارد دروازه این تیم شود که این توپ دفع شد.
دقیقه 3+90: خطایی که سید ابوالفضل جاللی در سمت چپ 
زمین گرفته بود را ســامان قدوس با یک ســانتر تماشایی به 
مقابل تیرک اول فرســتاد که ضربه سر مرتضی پورعلی گنجی 
پــس از برخورد به پای مدافع آمریکا به بیرون رفت که داور در 

این صحنه اعتقادی به اعالم کرنر نداشت.
دقیقــه 9+90: ضربه ســر مرتضی پورعلی گنجــی در محوطه 
جریمــه آمریکا به مهدی طارمی رســید کــه مدافع آمریکا با 
دست روی شــانه مهاجم ایران زد که متئو الهوز در تصمیمی 
بحث برانگیز اعتقادی به اعالم پنالتی نداشت و داوران ویدئویی 

هم چنین تصمیمی نگرفتند.

 توقف یک قدم مانده به پایان
ایران اگرچه در دقایق پایانی بســیار جنگنده ظاهر شد، ما در 
چند موقعیت می توانســت دروازه حریف را باز کند و گام آخر 
را برای صعود بردارد که این اتفاق نیفتاد و تیم پرحاشیه ایران 
هرچه زد به در بســته خورد و در نهایت تیم آمریکا برنده این 
مسابقه بزرگ بود و ورزشگاه الثمامه در کشور قطر شاهد پایان 
یافتن رویای ایرانیان برای صعود به دور بعدی رقایت های جام 

جهانی بود.

شرح  در صفحه3


