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گزارش خبرنگار اعزامي»جوان« از نشست خبري سرمربیان ایران و چین

كيروش:بهبازيكنانمدرسبرندهبودنميدهم

كلياتبودجهدركميسيونتلفيقتصويبشد

سالن نشست خبري ورزشگاه 

سعيد احمديان
  ورزشي

محمد بن زاید ابوظبي دیروز 
شاهد رویارویي کارلوس کي 
روش و مارچلو لیپي بود. کي روش مانند همیشه سرحال و با 
خنده هایي که نش�ان مي داد از تیمش تا اینجاي کار راضي 
است، به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد و در ابتداي حرف هایش 
از هیجان تیم کشورمان براي بازي با چین صحبت کرد: »این 
بازي براي ما مهم ترین بازي است چون دلیل ساده اي دارد، 
بازي هاي بعد همیشه براي ما مهم است. چین بازیکنان و مربي 
خوبي دارد و آماده اس�ت ولي ما هم هیجان الزم را داریم و 
» کنی�م.  ب�رآورده  را  آرزوهاي م�ان  مي خواهی�م 

حذف تيم كشورمان در سه دوره اخير در مرحله يك چهارم 
نهايي، تنها نگراني هواداران ايران قبل از بازي امش��ب است؛ 
مسئله اي كه كي روش تأكيد مي كند با درس گرفتن از آن به 
دنبال عدم تكرار اين كابوس است: » ما امروز هوشيار تر هستيم. 
فكر نمي كنم بد باشد بعضي مواقع به مسائل با لبخند نگاه كنيم. 
هيچ بازي ش��بيه هم نيس��ت و بازي فردا)امروز(  يك بازي و 
داستان متفاوت است. ما آماده ماجراجويي هستيم. درس هايي 
را كه در سال هاي گذشته گرفته و نگرفته ايم مي خواهيم در 

بازي به كار بگيريم. «
س��رمربي تيم ملي فوتبال البته با احترام از چين ياد مي كند: 
» براي من بهترين ويژگی چين همبستگي تيمي آنها است. 

فلسفه تيمي من احترام به رقبا است. بعضي مواقع تيم خودم 
آنقدر برايم مهم است كه توجهي به تيم هاي ديگر ندارم. وقتي 
افتخار دارم كه دوشادوش بازيكني مثل شجاعي باشم كه سه 
جام جهاني را تجربه كرده، بايد قدردان زحمات آنها باشم. من 
تيم خوبي دارم كه روحيه بازگشت دارد و من افتخار مي كنم كه 

در كنار چنين بازيكناني حضور دارم. «
كي روش همچنان از اينكه ايران را به عنوان يكي از مدعيان جام 
مطرح كند، ابا دارد: »به هيچ عنوان عالقه نداريم كت يك تيم 
مدعي را بر تن كنيم. بر عكس مي خواهيم لباس تيمي را بر تن 
كنيم كه به رقبا احترام بگذاريم. من فقط تالش مي كنم هنر 
بردن را به بازيكنانم منتقل كنم. روي تجربه بازيكنانم حساب 
كرده ام و بهتر اس��ت آنها با آزادي عمل بازي كنند. اين بازي 
هيچ وقت تكرار نمي ش��ود و به بازيكنانم گفتم كه از اين بازي 
لذت ببرند.« كي روش كه امروز رخ در رخ مارچلو ليپي سرمربي 
مشهور ايتاليايي قرار مي گيرد، از رويارويي با مربي قهرمان جام 
جهاني 2006 احساس افتخار مي كند: »تعريف مربي بزرگي 
مثل ليپي باعث افتخار است. من افتخار دارم شاگرد ليپي بوده ام. 
تمام بازي ها براي ما حكم فينال دارد و گذشته و رنكينگ و آمار 
و اعداد به كمك ما نمي آيد. اينكه بازيكنان چقدر احساسات را 
كنترل كنند، مهم اس��ت. همين امروز هم به بازيكنانم گفتم 
فوتبال بازي ساده اي است كه آنها بايد تالش كنند گل بزنند و از 

دروازه خود دفاع كنند تا به موفقيت برسند.«

مسعود شجاعي، كاپيتان تيم ملي فوتبال هم در اين نشست 
خبري از هم قسم ش��دن ملي پوش��ان براي طلسم 43 ساله 
قهرماني در آسيا خبر مي دهد: »اميدوارم اين اتفاق بيفتد، هر 
چند سخت است و هنوز راه درازي داريم. قبالً هم گفته ام ما به 
خاطر جزئيات باخته ايم و نتوانستيم موفق شويم. در دوره هاي 
قبل هم تيم هاي خوبي داشته ايم ولي اين بار به عنوان كاپيتان 
با احترام به تيم هاي قبلي خودمان ما خيلي تيم خوبي هستيم 
و بازيكنان واقعاً فروتن و بي ادعا هستند. ما به مردم در ابتدا قول 
داده ايم كه اين رؤيا را به خوبي به پايان برسانيم و اصاًل دوست 

نداريم زود به خانه خودمان برگرديم.«
همچنين مارچلو ليپي، سرمربي مشهور چين در اين نشست 
خبري اعتراف مي كند كه اشتباه مقابل ايران هزينه سنگيني 
خواهد داشت: »در بازي با ايران اصالً نمي شود ريسك و اشتباه 
كرد چون ريسك كردن مقابل اين تيم خيلي خطرناك است. 
ما بايد بهترين عملك��رد را در اين بازي نش��ان بدهيم و اصاًل 
فرصت ريس��ك نداريم. ما مي دانيم ايران بهترين تيم آس��يا 
اس��ت و در رنكينگ اول اس��ت. ما هم در رده ششم رنكينگ 
هستيم پس خيلي روش��ن اس��ت كه مقابل قوي ترين تيم 
آس��يا بازي مي كنيم. مي خواهيم بهترين عملك��رد خود را 
از نظر تاكتيكي به نمايش بگذاريم و هيچ اش��تباهي نكنيم. 
 مي خواهيم خيلي با تمركز بازي كنيم ولي در فوتبال هر اتفاقي 

ممكن است.«

در نشست انجمن روزنامه نگاران مسلمان مطرح شد

طالبزاده:بازداشتمرضيههاشمینتيجهمستقيمزورگويیامريكااست
نادر طالب زاده در نشست    فرهنگي
انجم�ن روزنامه ن�گاران 
مسلمان در خصوص بازداشت غیرقانونی خانم مرضیه 
هاش�می، خبرنگار و گزارش�گر ش�بکه ماه�واره ای 
پرس تی وی توسط اف بی آی در امریکا گفت که بازداشت 
خانم هاشمی نتیجه مس�تقیم زورگویی امریکا است. 
به گزارش تس��نيم، انجم��ن روزنامه نگاران مس��لمان در 
خصوص بازداشت غيرقانونی خانم مرضيه هاشمی، خبرنگار 
و گزارشگر شبكه ماهواره ای پرس تی وی توسط اف بی آی در 
امريكا نشستی با حضور برخی فعاالن رسانه ای برگزار كرد كه 
در اين نشست دكتر نادر طالب زاده، دكتر سيد محمد مرندی 

و سيد مصطفی خوش چشم به سخنرانی پرداختند. 
در ابتدای اين نشست نادر طالب زاده در خصوص بازداشت 
غيرقانونی مرضيه هاشمی در امريكا گفت: بازداشت مرضيه 
هاشمی نتيجه مستقيم زورگويی امريكا است و امريكا هزينه 
اين كار را می دهد. مرضيه هاشمی هرگاه به امريكا می رفت 
شديداً مورد بازرس��ی قرار می گرفت، ساعت   ها در ورودی 
مرزهای امريكا بازداشت   می شد، امريكايی   ها همواره وی را 
زير نظر داشته اند. وی از آن كسانی است كه به آنچه انجام 
می داد باور داشت. خانم هاشمی پوشش چادر را به خاطر 
آنچه به آن باور داشت انتخاب كرد، بازداشت وی برای دولت 
امريكا هزينه بر خواهد بود. خيلی متأسفم از اين اتفاقی كه 
برای خانم هاشمی رخ داد، هرچند اين ماجرا و نوع واكنشی 
كه از سوی جامعه خبری و روشنفكران در اين خصوص رخ 
داد نوعی پيروزی بود. دستگيری خانم هاشمی برای ادای 
شهادت اقدامی عجيب اس��ت.  طالب زاده در ادامه گفت: 
عملكرد هاشمی در عرصه خبر نوعی جهاد است. عملكرد وی 
در عرصه خبری چه در صحنه بين المللی و چه داخل كشور 
موجب آشكار شدن حق از باطل بود.  وی همچنين گفت: 
نكته مهم زمان بندی بازداشت مرضيه هاشمی است كه پس 
از سفر بولتون و پمپئو به كشورهای خاورميانه رخ داد، اين 
حمله به رسانه های ايرانی پس از تصميم ترامپ به خروج 
از سوريه رخ داد. مرضيه هاش��می دفعات قبل در مبادی 
ورودی به امريكا مورد بازجويی و بازداشت چندين ساعته 
قرار می گرفت. نكته ديگر، گش��ودن جبهه ديگری است، 
پس از حمله به اقتصاد ايران و اعمال تحريم های بی رحمانه 
دست به چنين اقداماتی زدند، بايد به مفهوم و واقعيت دولت 
پنهان هم توجه كرد، اي��ن تصميم نمی تواند تصميم يك 
فرد خاص باشد بلكه تصميمی از سوی مجموعه ای است. 
همچنين بايد به سفر لوييس فراخان، رهبر جنبش اسالمی 
امريكا به ايران توجه كرد، به هنگام اين سفر بود كه يكی از 
امامان جماعت مسجدی در واشنگتن كه هوادار جمهوری 
اسالمی بود شديداً مورد ضرب وشتم قرار گرفت. سفر لوييس 
فراخان به ايران موجب عصبانيت  شديد امريكا شد و چون به 
وی دسترسی نداشتند به آن امام جماعت در واشنگتن حمله 
شد. جنبش امت اسالم با خانم مرضيه هاشمی در تماس 
نزديك بودند و نبايد به ماجرای بازداشت مرضيه هاشمی و 
تماس   ها و ارتباطات وی با جنبش امت اسالم و مواضع رهبر 
مشهور اين جنبش بزرگ امريكايی در حمايت از جمهوری 

اسالمی و انتقاد از امريكا توجه كرد. 
  حقوق بشر در امریکا دوست و دشمن مي شناسد

سيد مصطفی خوش چشم نيز در اين باره گفت: اين اقدام 

امريكا در قبال خانم هاش��می نقض آش��كار حقوق بشر، 
حق آزادی بيان و رس��انه های آزاد از س��وی امريكا است. 
امريكايی   ها چندين روز پس از بازداشت هاشمی گفتند وی 
به عنوان شاهد كليدی در يك پرونده قضايی بازداشت شده 
است، ماجرايی كه مبتنی بر يك قانون نادر انجام شده است. 
امريكايی   ها بايد پاسخگوی اقدامات خود باشند و به عموم  
مردم در اين خصوص توضيح دهند، اين اقدام نشان دهنده 
اين است كه چرا مردم ايران، امريكا را نماد استكبار می نامند.  
وی در ادامه افزود: رويه امريكايی   ها در قضيه حقوق بش��ر 
بستگی به اين دارد كه شما دوست يا دشمن آنها هستيد، 
در ماجرای جمال خاشقجی ديديم كه به رغم شواهد قوی 
درباره نقش آفرينی وليعهد سعودی، امريكايی   ها كاری به 
كار او نداشتند چون دوست و متحدشان بود. اما در قضيه 
بازداشت مرضيه هاشمی مشاهده كرديم كه چه رفتاری 
با وی داشتند، آنها می توانس��تند رفتار و برخورد بهتری با 
مرضيه هاشمی داشته باشند، آنها می توانستند برای مثال 
به سادگی پاسپورت وی را ضبط كنند، اما تصميم گرفتند 

وی را در سلول انفرادی حبس كنند. 
  بازداش�ت ایرانی�ان در امری�کا تاریخ چندین 

ساله دارد
دكتر سيد محمد مرندی نيز در اين نشست يادآور شد: 
در خصوص روزنامه نگاران ي��ا ايرانی   هايی كه در امريكا 
بازداشت شده و يا كشته شده اند تاريخچه ای چندين ساله 
وجود دارد، مثل ماجرای بازداشت سيد محمود موسوی، 
رئيس مركزی اس��المی در جنوب كاليفرنيا كه سال  ها 
بازداشت انفرادی بود و نهايتاً در آنجا سرطان گرفت، يا 
يك مورد ديگر سيرنا شين، خبرنگار پرس تی وی كه در 
مرز تركيه و سوريه كشته ش��د، در شرايطی كه پيش تر 
به خاطر پوشش قاچاق س��الح به سوريه تهديد و كشته 
ش��د، به رغم پيگيری ه��ای صورت گرفته با رس��انه   ها و 
خبرنگاران، هيچ كسی حاضر نشد برای وی كاری كند. 
در تمامی اين موارد به رغم پيگيری   ها و رجوع به نهادهای 
بين المللی، نه دولت امريكا و نه هيچ كدام از نهاد  ها حاضر 
نش��دند در اين خصوص كاری انجام دهند. رسانه های 
امريكا معم��والً هر آنچه را دول��ت در اين خصوص بيان 

می كند، تكرار می كنند.  وی ادامه داد:  در مورد ماجرای 
خانم هاشمی هم انتظار متفاوتی ندارم. در خصوص غزه 
مش��اهده می كنيد وقتی تصويربرداران و گزارش��گران 
توسط تك تيرانداز  ها كشته می ش��وند نيز نه رسانه   ها و 
نه دولت های مدعی حقوق بشر كاری نمی كنند، بر اين 
اس��اس انتظار چندانی از آنها وجود ن��دارد. تالش   هايی 
می شود كه ماجرای بازداشت مرضيه هاشمی با ماجرای 
زاغری شبيه سازی شود، اما دقت نمی كنند كه حتی وزير 
خارجه پيشين انگليس، بوريس جانسون، اذعان كرد كه 
زاغری قوانين داخلی ايران را نقض كرده است، موردی 

كه در خصوص مرضيه هاشمی اصاًل مصداق ندارد. 
  بیانیه انجمن روزنامه نگاران مسلمان در محکومیت 

دستگیری مرضیه هاشمی
انجمن روزنامه نگاران مس��لمان در واكنش به دستگيری 
مرضيه هاشمی، خبرنگار پرس تی وی در امريكا بيانيه ای 

صادر كرد. 
به گزارش »جوان« در متن بياني��ه انجمن روزنامه نگاران 
مسلمان در واكنش به دستگيری مرضيه هاشمی در امريكا 
آمده است: خبر دستگيری خانم مرضيه هاشمی، خبرنگار 
شبكه پرس تی وی توسط اف بی آی در امريكا آن هم بدون 
هيچ اتهامی، بار ديگر چهره واقعی حقوق بش��ر امريكايی 
را نشان داد. بر اساس اخبار منتش��ره پليس امريكا وی را 
با ش��رايط ويژه و تحت تدابير امنيتی خ��اص در فرودگاه 
بازداشت و به شهر واشنگتن منتقل كرده است. محروميت 
4۸ساعته از ارتباط با بستگان، شرايط بد و ظالمانه بازداشت، 
توهين به حجاب و اعتقادات وی در هنگام بازداشت و پس از 
آن، برخورد وحشيانه و غيرانسانی در تمام زمان بازداشت و...  
همه حاكی از توخالی بودن شعار دفاع از حقوق انسان   ها در 

نظام غيردموكراتيك و ضدحقوق بشری امريكا است. 
اين بيانيه می افزايد: انجمن روزنامه نگاران مسلمان ضمن 
محكوم كردن بازداش��ت اين خبرنگار زن مسلمان توسط 
پليس امريكا و حمايت از حقوق مسلم انسانی و دينی وی از 
وزارت خارجه و قوه قضائيه می خواهد تا تمام تالش و توان 
خود را برای پيگيری آزادی سريع خانم هاشمی و دفاع از 

حقوق مشروع و قانونی اش به كار بگيرد. 

139۸   اقتصادي رئیس کمیسیون تلفیق  بودج�ه س�ال 
 مجل�س از تش�کیل کمیت���ه اي ب�راي بررس�ي
 بودج�ه ش���رکت هاي دولت���ي خب���ر داد. 
به گزارش خانه مل��ت، غالمرضا تاجگردون در نشس��ت 
ديروز كميسيون تلفيق كه با حضور علي الريجاني، رئيس 
مجلس شوراي اسالمي برگزار شد، گزارشي از نحوه بررسي 

بودجه در اين كميسيون ارائه كرد و گفت: بعد از تصويب 
كليات اليحه بودجه، درباره بودجه شركت هاي دولتي هم 

بحث هايي مطرح و گزارش خوبي ارائه شد. 
وي اضاف��ه ك��رد: ورود كميس��يون تلفي��ق ب��ه موضوع 
شركت هاي دولتي بحث جديدي اس��ت كه اميدواريم به 
خوبي پيش برود، از اين رو كميته اي در كميسيون تشكيل 
شده تا روي بودجه شركت هاي دولتي كار كند، اين گزارش 

براي بررس��ي در صحن كميس��يون ارائه مي شود، امسال 
در بحث بودجه حرف ها و گزارش هاي ش��فافي خواهيم 

داشت. 
نماينده مجلس ش��وراي اس��المي گفت: تالش مي كنيم 
در هفت��ه آتي  گ��زارش كميس��يون تلفي��ق درخصوص 
 بودجه به اتمام برس��د و به موقع ب��ه صحن علني مجلس 

تقديم شود.

دربارهعلومشناختی
  علي علوي ديدار محققان پژوهش��كده 
علوم شناختی با رهبر انقالب، 
حلقه توجه خاص ايشان به علوم نسبتاً جديد را كامل كرد. 
در سخنان رهبر انقالب، از علوم نانو، سلول های بنيادی ، 
علوم هسته ای و علوم هوا فضا بسيار سخن به ميان می آيد؛ 
علومی كه برخی مثل نانو و سلول های بنيادی كاماًل جديد 
هستند و برخی ديگر نيز بيش��ترين پيشرفت  ها را در 60 

سال اخير داشته اند. 
علوم ش��ناختی، يك علم بين رش��ته ای جديد اس��ت كه به 
مطالعه علمی ذهن و فرايندهای آن می پردازد و برای همين 
در اين مطالعه، انسان، حيوان و ماشين )هوش مصنوعی( مورد 
پژوهش قرار می گيرد. مطالعه هوش و رفتار با تمركز بر اينكه 
سيستم های عصبی چگونه اطالعات را بازآفرينی، پردازش و 

تبديل می كنند، محور اصلی علوم شناختی است. 
الزم به تأكيد نيست كه شناخت انس��ان از »مغز« خود، چه 

دس��تاورد  هايی را پي��ش روی او قرار می دهد. هيچ دانش��ی 
نيس��ت كه تحت تأثير علوم ش��ناختی قرار نگي��رد. امروزه 
اقتصاد ش��ناختی، آموزش و پرورش ش��ناختی، مهندس��ی 
ش��ناختی، ه��وش مصنوع��ی و عل��وم دفاعی ش��ناختی از 
 رشته  هايی است كه در ذيل علوم شناختی مورد مطالعه قرار 

گرفته است. 
يكی از داليل رشد فزاينده يك علم، بودجه ای است كه دولت  ها 
برای آن رش��ته علمی در نظر می گيرند. به دليل اهميتی كه 
در حوزه دفاعی برای علوم ش��ناختی قائل هس��تند و بودجه 
خوبی كه دولت  ه��ا به ويژه دولت امريكا ب��رای بخش نظامی 
خود كنار می گذارند، علوم ش��ناختی نيز در سال های اخير، 
رشد چشمگيری داشته است. كافی است يك دانشمند علوم 
شناختی ادعا كند كه می توان در آينده با تكيه بر پيشرفت های 
اين علم، بر رفتار بش��ر قبل از هر اقدامی اثر گذاش��ت! معلوم 
اس��ت كه چنين جذابيتی قبل از هر كس برای كش��ور  ها در 
حوزه دفاعی قابل توجه خواهد بود.  يافته های علوم شناختی 
همچنين در سال های اخير تأثيرات زيادی بر آموزش و پرورش 
بر جای گذاشته است، شايد در آينده اين تأثيرات موجب شود 

كه هزاران سال تعليم و تربيت انسان  ها دچار تحولی شگرف 
ش��ود. به همين خاطر بودجه  هايی كه دولت  ه��ا برای ايجاد 
تغييرات عميق در نظام آموزش و پرورش هزينه می كنند، بسيار 
چشمگير است. كافی است بدانيم سازمان همكاری اقتصادی 
و توسعه در س��ال ۱۹۹۹ پروژه  مطالعاتی »علوم يادگيری و 
تحقيقات مغز « را آغاز كرد كه در نتيجه آن دولت های غربی 
تصميم گرفتند نظام آموزشی خود را بر اساس يافته های جديد 
دانش شناختی بازسازی و استوار كنند. تكيه بر محيط های 
مجازی برای آموزش انفرادی ب��ه جای آموزش جمعی، يكی 
از همين دگرگونی  ها است.  همين دو مورد از ميان هر علم و 
فعاليت بشری كه به علوم شناختی مرتبط است، نشان می دهد 
كه چرا ايران بايد علوم ش��ناختی را جدی بگيرد. دايره علوم 
شناختی چنان علوم ديگر را تحت تأثير قرار خواهد داد كه در 
آينده علم بدون تخصص در حوزه شناختی، ممكن نيست و هر 
دانشی بدون پيوست اين تخصص ابتر خواهد بود. مغز انسان 
هنوز بسيار ناشناخته است و علوم شناختی در آعاز راه است 
 و شايد از اين پس از پيش��رفت های اين علوم در كشور بسيار 

بيشتر بشنويم. 
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اتحاديه اروپا و روس��يه، چين، لبنان ، عراق و برخی ديگر از 
كش��ورهای عربی در نشست موس��وم به »صلح و امنيت در 
خاورميانه« در ورشو لهستان شركت نمی كنند و كشورهای 

مهم اروپايی     گفته اند در سطح پايين به اين نشست خواهند 
رفت. همه اينها باعث شده كه امريكا به عنوان بانی نشست 
و لهستان به عنوان ميزبان آن، موضع خود را تعديل كنند و 

بگويند اين نشست برای »بدنام كردن ايران « نيست. برخی 
منابع از جمله وال اس��تريت ژورنال، لغو نشست ورشو را هم 
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 رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن و محققان 
ستاد توسعه علوم شناختي: 

عقب ماندگي از دانش هاي جديد 
سرنوشتي جز ذليل شدن ندارد

  دفتر رئيس جمهور: رئيس جمهور ضرورت شرعي حجاب را انكار نكرده است


