
    دكتر سيدجواد طباطبايي از فيلسوفان معاصر ايراني 
خارج از كش��ور در يادداش��تي كه اخيراً نوشته به ديدار 
اخير مسيح علينژاد )ضدانقالب خارج از كشور( واكنش 
نشان داد و ضمن جاه طلب توصيف كردن افرادي از اين 
سنخ كه به تعبير ايشان به بالهت پهلو مي زنند، گفت من 
مي دانم كه جاه طلبي برخ��ي از اين بانوان مانند طاعون 
اس��ت كه تنها مي ت��وان از آن فرار كرد. اين يادداش��ت 
ناچيز را براي جوانان وطن مي نويسم كه بدانند كساني 
كه »آدم هاي خنده دار« دست اين زنان را مي گيرند و در 
دست ماكرون مي گذارند. شايد هدف هايي را دنبال كنند 

كه جوان ايراني را از چاله درآورد و در چاه بيفكند

    در حال��ي ك��ه زن��ان و ك��ودكان بزرگ تري��ن قربانيان 
سياست هاي امريكا و غرب هس��تند، اما غربي ها براي تحت 
فشار گذاشتن كش��ورها و عوامل تحريم هاي بيشتر همواره 
كوشيده اند تا با بهانه قرار دادن زنان و كودكان، ابزارهاي حقوق 
بشري خود را براي فشار بيشتر و اجبار كشورها براي تن دادن 
به خواسته هايشان به كار بگيرند؛ سياستي كه نوعي پوشش 
صورتي و زيبا براي سياس��ت هاي اس��تعماري دنياي غرب 
است. همه اينها در حالي است كه زنان و كودكان بزرگ ترين 
قربانيان تحريم هاي غرب عليه كشورمان هستند و نيازي به 

دلسوزي هاي مزورانه و حمايت غربي ها ندارند | صفحه 3

    چهار عكس و مطلب دروغين طی دو روز از علي كريمي، 
او را بيش از پيش رس��وا كرد. او فوتباليس��تي  است كه تا 
همين يك سال و نيم پيش مي خواست ذيل نظام جمهوري 
اسالمي رئيس فدراسيون فوتبال شود و رأي نياورد، حاال 
دو ماه است ژست ليدري اپوزيسيون گرفته و حتي اعضاي 
تيم ملي فوتبال را سرزنش مي كند كه چرا به رغم جنايات! 

جمهوري اسالمي، در تيم ملي بازي مي كنند! 

 از اين طاعون 
بايد فرار كرد!

جادوگردروغسازبیحیا
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یادداشت  اجتماعی

 همبستگی ايران را 
با شادي فوتبالي تحليل كنيد

محمدصادق فقفوری

بيش��تر از يك ماه اس��ت كه در فض��اي مجازي و 
واقعي، همه دش��منان ايران و همه وطن فروشان، 
با همه قوا به مي��دان آمدند تا ملت اي��ران در جام 
2022 روي خوش��حالي نبين��د. ش��ادي رذيالنه 
آنها را مي ش��د بعد از بازي با انگلي��س ديد، اما روز 
گذش��ته همچون كف روي آب، همه اين هياهوها 
خوابيد و يك ملت خوش��حال ش��د. اي��ن واقعيت 
جامعه ايراني اس��ت. ايران��ي از هر س��ليقه و با هر 
گرايش��ي كه باش��د، به  وقت حماس��ه ها، متحد و 
يك دل است، از اهتزاز پرچم ايران عميقاً خوشحال 
مي ش��ود و احس��اس غرور مي كند. بعد از بازي روز 
گذشته تا س��اعت ها خيابان هاي ايران غرق در شور 
و ش��ادي بود. اي��ن خوش��حالي ملي را مي ش��د در 
دورافتاده ترين نقاط هم مشاهده كرد. حتي آنهايي 
هم كه تا ديروز و در شبكه هاي مجازي شان بر كوس 
تفرقه افكني زده و منتظر باخت دوم تيم ملي بودند، 
اگر خجالت نمي كشيدند، خوشحالي دروني شان را 
بروز مي دادند. ولي آنها اسير جو مسمومي شده بودند 
كه خودشان براي خودشان ساخته بودند. بگذريم از 
انگشت شماراني كه در وطن فروشي تا آنجا پيش رفته 

بودند كه ديروز غمگين بودند!  | صفحه 3

یادداشت  ورزشی

 باور به پيروزی
رمز پيروزی

شیوا نوروزی

تاكتي��ك و تدابير تهاجمی، طلس��م ناكامی در قطر 
را باطل كرد. شكس��ت برابر انگليس برايمان خيلی 
س��نگين بود و خيلی ها نااميد بودن��د از اينكه ديگر 
شانس��ی ب��رای موفقيت نداري��م، ام��ا همانطور كه 
ك��ی روش نوي��دش را داده بود، يك اي��ران متفاوت 
را در زمي��ن ديديم و حاال ولز اس��ت كه خطر حذف 
از جام جهان��ی را حس می كند. دي��روز همان تيمی 
بوديم كه همه انتظارش را داشتند؛ باانگيزه، جنگنده، 
موقعيت ش��ناس و اميدوار. بازيكنان هماهنگ تر از 
هميش��ه توپ را به دروازه می رس��اندند، ولز را تحت 
فشار می گذاش��تند و آنقدر دروازه حريف را به توپ 
بستند كه اژدها در نهايت تسليم مان شد. شايد خود 
ولزی ها نيز خيال نمی كردند يوزه��ا بعد از آن بازی 
كذايی، آن روی سكه را به دنيا نشان دهند، ولی اين 
اتفاق افتاد ت��ا يك بار ديگر اميدوار ش��ويم به صعود 
تاريخی از مرحله گروهی.  تركيب هجومی و ميل زياد 
به گلزنی، تاكتيك مناسبی بود و كی روش به درستی و 
در بهترين زمان آن را برای تيم ملی انتخاب كرد. نكته 
مهم و مشهود بازی با ولز، باور و ايمان به پيروزی بود. 
ملی پوشان از همان لحظه نخست دروازه ولز را به توپ 

بستند و يك لحظه عقب ننشستند | صفحه 13

یادداشت  سیاسی

 ملی گرايی هم 
كار ماست

کبری آسوپار

موقعيت  هاي��ی پي��ش می آي��د كه انس��ان ب��ه معركه 
راستی آزمايی شعارهايش می رسد، به اينكه چقدر پای 
حرف  هايی كه می زده، پای ادعا هايی كه می كرده، پای 
مواضعی كه در كالم داش��ته، در عمل می ايستد. فصل 
آشوب و سياس��ت از همان هنگامه ها برای اثبات ادعای 
وطن دوستی است.  عمری آنها ملی گرا بودند؛ از كورش 
می گفتند؛ آيين های مل��ی را پررنگ تر می گرفتند؛ پای 
هفت سين شان قرآن نمی گذاش��تند؛ يلدا و چهار شنبه 
سوری را برای خودشان كه ايران دوست هستند، مصادره 
می كردند؛ يك دوقطبی كاذب ميان ايران و اسالم ساخته 
بودند؛ بار ها مخالفان خود را متهم به فروش ايران كردند 
و »ما آريايی هس��تيم، عرب نمی پرس��تيم، »نه غزه، نه 
لبنان، جانم فدای ايران « و غي��ره و در وقت معركه، آنها 
كنار ايران نماندند. همه چيز فقط حرف بود.  27 دی ماه 
98، دو هفته از ترور سردار قاسم سليمانی گذشته بود كه 
رهبر انقالب در خطبه ه��ای نماز جمعه تهران فرمودند: 
»آن فريب خوردگانی كه يك روزی فرياد زدند »نه غزه، نه 
لبنان«، آنها نه فقط جانشان را فدای ايران نكردند، حتی 
حاضر نشدند راحتی خودشان و منافع خودشان را هم در 
راه كشور فدا كنند؛ آن كسی كه جانش را فدای ايران كرد، 

باز همين شهيد سليمانی  ها بودند... «  | صفحه 2

سيل پيام های تبريک برای پيروزی مقابل ولز
دعای خير يک ملت 

بدرقه راه ملی پوشان فوتبال 
صفحه حضرت آيت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
در فضای مجازی با انتشار كليپی از لحظات تاريخی بازی های 
تيم ملی فوتبال كش��ورمان در ادوار مختلف رقابت های جام 
جهانی فوتبال، به پيروزی تيم ملی فوتبال كشورمان در مقابل 
تيم ملی ولز واكنش نشان داد. رؤسای قوای سه گانه هم كسب 

اين پيروزی را تبريك گفتند . 
   پيام تبريک رئيس جمهور

رئيس جمهور در پيام تبريكی خطاب به ملی پوشان فوتبال 
كشورمان پس از برد در مقابل تيم ملی ولز، گفت: »دعای خير 

يك ملت در ادامه اين راه نيز بدرقه راهتان است.«
   تبريک رئيس مجلس

قاليباف رئيس مجلس شورای اسالمی نوشت: »هم صدايی 
و اتحاد همه اعض��ای تيم كه با همدلی  شايس��ته يك ملت 
همراه بود اي��ن پيروزی درخش��ان را به ارمغ��ان آورد و بار 
ديگر به جهانيان ثابت كرد پيون��د و يكپارچگی مردم ايران 
پايان ناپذير است و پرچم مقدس اين كشور همواره بر افراشته 

خواهد ماند. «
    رئيس قوه قضائيه هم تبريک گفت

محس��نی اژه ای گفت:» پيروزی تيم ملی فوتبال جمهوری 
اس��المی ايران بر تيم ولز و از آن مهم تر ب��ازی غيرتمندانه و 
غيورانه ملی پوشان كشورمان، موجب مسّرت و شعف آحاد 

مردم عزيز باالخص جوانان شد. «
    پيام تبريک فرمانده كل سپاه

فرمانده كل سپاه در پيام تبريك خود گفت: »تداوم موفقيت 
و سربلندی فوتبال كشورمان را در ادامه جام جهانی 2020 از 

درگاه خداوند متعال طلب می كنم«. 
    پيام تبريک رئيس سازمان بسيج 

سردار غالمرضا سليمانی، رئيس سازمان بسيج مستضعفين هم 
با ارسال پيامی گفت: » پيروزی از آن ملتی است كه حسن ظن 
به خدا و توكل بر خدا دارد و دس��ت خدا بر سر اوست. پيروزی 
غرورآفرين تيم ملی فوتبال ايران را به رهبر معظم انقالب اسالمی 

و ملت بزرگوار و سربلند ايران تبريك و تهنيت می گويم. «
   تبريک نخست وزير عراق

دكتر محمد شياع السودانی، نخست وزير جديد عراق در پيامی 
توئيتری رس��ماً پيروزی ايران را بر تيم ملی ولز در چارچوب 

رقابت های جام جهانی دوحه قطر تبريك گفت. 

مهم اين است كه بند كفش ها را محکم ببنديم. تيم ملی فوتبال ايران ديروز در يک كلمه، »تيم ملی« بود و بند كفش ها و كمر همت 
را محکم بسته بود و تا آخر تالش كرد. بچه ها سرود ملی را زمزمه كردند، يک دل بودند، وقت گل زدن شادی كردند و شدند آنچه كه 
بودند و بايد می بودند. شدند تيم ملی و اژدهای ولز را يک لقمه كردند.كی روش در آخر بازی همان حرف طارمی را زد كه »جام جهانی 
برای ما تازه آغاز شده است.« پورعلی گنجی گفت: »سرود را خوانديم تا دل مردم را شاد كنيم.« گرت بيل كاپيتان ولز گفت»له شديم«، 
درست مثل اينترنشنال و بی بی سی! گزارشگر ايتاليايی گفت: »حتی من هيجان زده هستم اين برد يک تيم است، برد مردم است و 

ايران واقعاً می ارزيد«. گزارشگر عرب بعد از گل دوم ايران دهها بار پی در پی فرياد زد: »خالص، خالص، خالص!« | صفحه 13

   داود عطايی 
امروز يك ملت خشنود و شاد اس��ت و در پوست خود 
نمی گنجد. تيم ملی 90 دقيق��ه مردانه جنگيد وآنقدر 
به آب وآتش زد تا با نتيجه ش��گفت آور دوبر صفر تيم 
پر ستاره ولز را مقهور اراده، غيرت وخواست خود كرد. 
تركيب هجومی وشجاعانه كارلوس كی روش و روحيه 
عالی ملی پوش��ان پس از شكس��ت تاس��ف انگيز برابر 
انگليس حتی راب پيچ و ياران گرت بيل را هم متعجب 
كرد. ايران آمده بود تا با يك فوتبال تماشاگرپسند ودر 
تراز جهانی راه صعودش ب��ه مرحله حذفی جام قطر را 

هموار سازد.
دوندگی بی امان، ميل به فوتبال رو به جلو و تهاجمی و 
نفوذ پی در پی به يك سوم دفاعی حريف از اواسط نيمه 
اول كاماًل مشهود بود. وقتی كی روش احتياط را كنار 
گذاشت واجازه داد ش��اگردانش با استفاده از خالقيت 
وتكنيك نابشان به تنظيمات كارخانه برگردند و فوتبالی 
تاكتيكی وبرنامه ريزی شده با استفاده از آناليز حريف 
نامدار خود ارائه دهند، ورق به نفع تيم ما برگشت و نبض 
بازی عماًل در دست ايران قرار گرفت و راب پيچ چاره ای 
جز قبول شكست دو بر صفر نداشت. اين طبيعت فوتبال 
اس��ت حاال وضعيت ولز بغرنج و پيچيده است و چيزی 
شبيه معجزه آن ها را در جام حفظ می كند و تيم ايران در 

آستانه رقم زدن يك رويای فوتبالی است.
اين پيروزی شيرين و به ياد ماندنی تا مدت ها كام مردم 
ش��ريف ايران را ش��يرين خواهد كرد. بردی كه درسايه 

غيرت، همت وعشق به وطن وعملكرد تحسين برانگيز 
ملی پوشان و هوشياری وتجربه كادر فنی و به خصوص 
كی روش رقم خورد. آنچه مسلم است مردم قدرشناس و 
عاشق فوتبال ايران خاطره اين مبارزه جانانه وتا پای جان 
س��ربازان وطن در جام جهانی قطر را فراموش نخواهند 
كرد. روزی كه ش��اگردان مرد پرتغالی با شايس��تگی و 
سربلندی در معتبرترين تورنمنت فوتبال جهان در برابر 

تيمی صاحب سبك ونام آشنا افتخار آفرينی كردند.
رمز پيروزی بزرگ ايران هم در اين رقابت سخت كوشی، 
دوندگی، اتحاد و همدلی تمامی بازيكنان وهماهنگی 

فوق العاده در خطوط دفاع، هافبك وحمله بود.
ترديدی وجود ندارد كه عزم راسخ و اراده آهنين بازيكنان 
وكادر فنی يك مسابقه جذاب، ديدنی وتاريخ ساز را در 

مقابل امريكا در شب سه شنبه رقم خواهد زد.
اينجاست كه تجربه بين المللی كی روش به مدد تيم ملی 
ايران می آيد. او با خوش فكری وتبحر در روانشناس��ی 
ورزشی موفق شد شاگردان غمگين و بهت زده به خاطر 
باخت س��نگين مقابل انگليس را احيا كند. او با انتخاب 
يك ارنج مناسب وتعويض های به موقع و فنی زمينه ساز 
پيروزی در برابر ياران گرت بيل شد. جام جهانی برای تيم 
ملی ايران تازه از امروز آغاز شده و بسيار اميدواريم برای 
نخستين بار شاهد عرض اندام ملی پوشان كشورعزيزمان 
اي��ران در مرحله دوم ج��ام جهانی باش��يم. آرزويی كه 
چنددهه بی صبرانه منتظرش هستيم. به اميد موفقيت 

در ديدار جذاب با تيم فوتبال امريكا.

نبردتاپایجانبرایایران

   ايران در روزی كه در فضای مجازی، ملتی غمناک و معترض و ناراضی معرفی می شود، در فضای حقيقی به خيابان ها آمد و تا پايان شب شادی و پايکوبی كرد

   بازگشت به هويت خويش به اين سرعت يک معجزه بود كه »تيم ملی« بعد از بازی انگليس به آن رسيد. اين روزها را تاريخ بارها به ياد می آورد

بازنمایيرسانهايواژگون
ازپیشرفتزناندرایران

رضا دهشيری |  جوان

 ويژه نامه هفته بسيج را 
همراه روزنامه امروز از دكه ها بخواهيد

|  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟|
| روزنامه جوان  |   11 خرداد 1401|

|ويژه سند اعتالى ده ساله بسيج|

|  بسيج1410|
| روزنامه جوان  |   5 آذر 1401|
|ويژه نامه هفته بسيج|

سردار على مقواساز:

 حوزه فرهنگ را
بايد مردم پايه كنيم

 مسئول نمايندگي ولي فقيه
در سازمان بسيج مستضعفين: 

بايد گفت  وگو كنيم

رئيس سازمان بسيج سازندگى: 

 10هزار روستا
 با استفاده از ظرفيت هاى بومى 

توانمندسازى مى شود
مأموريت هر پايگاه مقاومت بسيج  تحقق محله اسالمى استرئيس سازمان بسيج مساجد و محالت كشور: 

 دستيابي كشور

   به قله هاي دانش  نيازمند 

تفكر جهادي  و بسيجي است

 بسيج دانش آموزى 

به بسيج مدرسه توسعه مى يابد
رئيس سازمان بسيج دانش آموزى:

 هدف گذارى بسيج جامعه زنان

تربيت زن الگوى سوم است
رئيس سازمان بسيج جامعه بانوان:

 رئيس سازمان بسيج علمي

پژوهشي و فناوري:

|  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟|
| روزنامه جوان  |   11 خرداد 1401|

|ويژه سند اعتالى ده ساله بسيج|

|  بسيج1410|
| روزنامه جوان  |   5 آذر 1401|
|ويژه نامه هفته بسيج|

سردار على مقواساز:

 حوزه فرهنگ را
بايد مردم پايه كنيم

 مسئول نمايندگي ولي فقيه
در سازمان بسيج مستضعفين: 

بايد گفت  وگو كنيم

رئيس سازمان بسيج سازندگى: 

 10هزار روستا
 با استفاده از ظرفيت هاى بومى 

توانمندسازى مى شود
مأموريت هر پايگاه مقاومت بسيج  تحقق محله اسالمى استرئيس سازمان بسيج مساجد و محالت كشور: 

 دستيابي كشور

   به قله هاي دانش  نيازمند 

تفكر جهادي  و بسيجي است

 بسيج دانش آموزى 

به بسيج مدرسه توسعه مى يابد
رئيس سازمان بسيج دانش آموزى:

 هدف گذارى بسيج جامعه زنان

تربيت زن الگوى سوم است
رئيس سازمان بسيج جامعه بانوان:

 رئيس سازمان بسيج علمي

پژوهشي و فناوري:


