
  برد تيم ملي فوتبال 
كام زندانيان را هم شيرين كرد

رئيس ق�وه قضائيه ب�ه مراجع ذيرب�ط قضايي ب�راي بهره مندي 
زنداني�ان از ارفاق�ات قانون�ي دس�تور وي�ژه ص�ادر ك�رد. 
پس از پيروزي شورانگيز و بازي غيرتمندانه ملي پوشان تيم ملي فوتبال 
كشورمان در برابر تيم ملي فوتبال كشور ولز و شعف و شادماني پديد 
آمده در سراسللر ايران اسللامي و تجلي و تبلور روح جمعي و اتحاد و 
همبستگي ملي، حجت االسام والمسلمين محسللني اژه اي، رئيس 
قوه قضائيه به مراجع و مراكز ذيربط قضايي دسللتور داد به شللكرانه 
عنايت پروردگار و مسرت و سللرور ملي حاصل از ظفرمندي تيم ملي 
فوتبال جمهوري اسللامي ايران، نسبت به آن دسللته از زندانيان كه 
شرايط بهره مندي از ارفاقات قانوني را دارا مي باشند، نهايت مساعدت 
و معاضدت انجام گيرد و مقدمات آزادي و بازگشت آنها به آغوش گرم 

خانواده هاي شان در اولين فرصت ممكن فراهم شود. 
به گزارش مركز رسانه قوه قضائيه، در دستور رئيس دستگاه قضا تصريح 
شده، بديهي است كساني كه در قضاياي اخير مرتكب جنايت شده و 
مدافعان امنيت مردم را شهيد و مجروح كردند و اموال مردم را به آتش 

كشيدند و قرآن را سوزاندند، قابل اغماض و بخشش نيستند. 

    سلليد محمد مهدي غمامي، اسللتاد حقوق دانشللگاه امام صادق )ع( 
درگفت وگو با »جوان«:  مشكل اين است كه ما در عرصه بين المللي  دفاع 
حقوقي نمي كنيم و عمدتاً دفاع ما سياسي است، طرف مقابل هم وقتي نگاه 
مي كند كه در يك مرجع حقوقي مانند شللوراي حقوق  بشر در مورد يك 
موضوع حقوقي صحبت مي كنند و ما به جاي اينكه پاسللخ آنها را حقوقي 
و مسللتند بدهيم در زمان دفاع كه براي هر كشللوري كه پرونده مطرحي 
دارد مي تواند از آن زمان استفاده كند، استفاده نمي كنيم و پاسخ سياسي 

مي دهيم، با خودشان مي گويند حتماً يك اتفاقي افتاده است   | صفحه 3

    در جشللن آزادي زندانيان نيازمند كه همزمان با هفته بسلليج در 
سراسر كشور برگزار شد، يك هزار و 234 زنداني با همكاري سازمان 
زندان ها، سللتاد ديه كشور، دادگسللتري استان ها و سللازمان بسيج 
حقوقدانان از بند رهايي يافتند. در اسللتان كرمان 21 زنداني، استان 
فارس 122 زنداني، استان خراسان جنوبي 27 زنداني و استان گلستان 

18 زنداني به آغوش خانواده بازگشتند

    نتايج گروه دوم جام جهانی جوری رقم خورده كه حاال ايران برای 
صعود تاريخی به يك هشتم نهايی رقابت ها سرنوشتش به هيچ تيمی 
گره نخورده و يكی از دو سللهميه گروه در مشللت ماست.  از بين همه 
شللانس های صعود برای چهار تيم گروه B، شللش حالت آن به سود 

تيم ملی كشورمان تمام می شود.

    چند روز بعد از نشسللت كارشناسی بين ايران و اوكراين 
برای بررسی ادعای كی يف درباره استفاده روس    ها از تسليحات 
ايرانی در اوكراين، مقام های شللورای عالی امنيت ملی ايران 
كه نام آنها فاش نشده ، ديروز گفتند كه طرف اوكراينی هيچ 
مدرک قابل اتكايی درباره استفاده روسيه از تسليحات ايرانی 
در جنگ اوكراين ارائه نكرده است. نورنيوز كه صحبت های 
منابع ايرانی را منتشر كرده، جزئيات بيشللتری در اين باره 
منتشللر نكرده، ولی سللكوت چندروزه منابللع اوكراينی از 
محتوای اين جلسه، نشان دهنده نزديك بودن روايت طرف 

ايرانی در اين باره است | صفحه 15

دفاع حقوقی می تواند 
 حقانيت حقوق بشری ايران را 

بر جهان اثبات كند

 آزادي 1234 زنداني نيازمند
در هفته بسيج

سهمیه صعود  در مشت ماست

3

13

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يک شنبه 6 آذر 1401 - 2 جمادی االول 1444

سال بيست و چهارم- شماره 6634 - 16 صفحه
قيمت: 3000  تومان

ویژه های  جوان

یادداشت  ورزشی

یادداشت  بین الملل

یادداشت  سیاسی

اینجا هم تابع اروپایی  ها باشید!

 اذعان نماینده ایرلند 
به دروغگویی  ها  در مورد ایران

صفحه 2

 پیروزی مقابل امریکا را 
هم »می توانیم«

 فرمان دیپلماسی برلین
در دست »فرشته مرگ«

 بسیج به مثابه 
گفتمان، فرهنگ و تفکر

دنيا حيدري

سيد رحيم نعمتی

رسول سنائی راد

تيم ملی بايد خاطره تلخ شكست مقابل سه شيرها و همچنين 
برتری مقابل اژدها را به دست فراموشللی بسپارد، اما بازنگری 
اتفاقات اين دو ديدار از سللوی كادر فنی و بررسی نقاط ضعف 
و قوت يوزها در اين دو بازی می تواند گام بلندی برای كسللب 
موفقيت مقابل يانكی ها باشد، خصوصاً كه مصاف دو تيم انگليس 
و امريكا كه با تساوی بدون گل به پايان رسيد نشان داد شاگردان 
كی روش به سادگی می توانستند از عهده سه شيرها برآيند اگر 
اسير اتفاقات ناخواسللته ای چون مصدوميت ناگهانی و ناگوار 

بيرانوند و باقی ماجراهای اين بازی نمی شدند | صفحه 13

آنگا مركل، صدراعظم سابق آلمان، يك سال بعد از ترک قدرت 
و طی مصاحبه ای با نشريه مشهور اشپيگل پنج  شنبه گذشته 
از سياست دوران زمامداری اش نسللبت به روسيه و اوكراين و 
مخالفتش با عضويت اوكراين در ناتو دفاع كرده است. او در آن 
زمان به دنبال اين بود كه به همراه امانوئل ماكرون، رئيس جمهور 
فرانسه، »يك چارچوب مستقل اروپايی« برای مذاكره با والديمير 
پوتين، رئيس جمهور روسيه، به وجود آورند اما همه چيز با كنار 
رفتن وی از قللدرت به كلی تغيير كرد. حاال سياسللت خارجی 
آلمان در دست صدراعظم و وزير خارجه ای است كه درمانده از 
در پيش گرفتن سياست مستقلی نظير دوران مركل هستند و به 
جای اين، بيش از هر زمان ديگری پيروی كوركورانه ای از امريكا 

و خوی ميليتاريستی آن دارند | صفحه 15

بسلليج به هيچ محدوده مكانی و جغرافيايی خاص محدود 
نشللده و نه تنها در طول و عرض جغرافيايی كشور و تمامی 
دستگاه   ها و سازمان های دولتی، اقشار اجتماعی و محات 
و كوی و بللرزن حضور مؤثر دارد، بلكه اداملله آن را می توان 
در خارج از مرز  ها و در قالب هسللته مقاومت بسيج جهانی 
نيز سللراغ گرفت.  از ايللن رو خصلت گفتمانللی و فرهنگی 
بسلليج را بايد مزيت  طايی آن به حسللاب آورد كه منشأ و 
خاسللتگاه آن نيز آموزه های دينی و فرهنگ اهل بيت)ع( و 
معنويت و بصيرت دينی اسللت، بنابراين حفظ و تقويت اين 
فرهنگ و گفتمان مسللتلزم پايبندی بسيجيان به عبادت و 
 معنويت  و خودسازی اسللت كه لحظه ای نبايد مورد غفلت 

قرار گيرد | صفحه 2

»تقريباً هيچ « اوكراين 

 

 در اثبات 
ادعای پهپادهای ايرانی

رهبر معظ�م انق�اب اس�امی صبح دي�روز در 
ديدار صد ها نفر از بس�يجيان، تش�کيل بسيج را 
از مهم  ترين و بزرگ ترين ابت�کارات امام خمينی 
خواندن�د و با ذكر گوش�ه  هايی از ب�ركات حضور 
بس�يج در ميدان های مختلف چهل س�ال اخير 
تأكيد كردند: بس�يج در جايگاه و ش�أنی باالتر از 
يک س�ازمان نظام�ی،  و در واقع ي�ک فرهنگ و 
تفکر و گفتمان است كه ظرفيت دارد كشور را در 
حركت عظيم ملت، با گام های بلند به پيش ببرد. 
به گزارش پايگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آيت اهلل خامنه ای با بيان تحليل كان از جايگاه 
بسيج در جغرافيای سياسی دنيای اسام و شكست 
نقشلله راهبردی امريكا در مقابل ملت ايللران و لزوم 
فهم دقيق بسيج از عرصه كارزار وسيع ايران با امريكا، 
گفتند: امروز مهم  ترين شيوه بدخواهان ايران، جعل و 
دروغ پردازی است تا با تسلط بر مغزها، اهداف خود را 

محقق كند. 
  بسيجيان حال و آينده، مخاطب بيانيه امام

در اين ديدار كه به صورت زنده در اجتماعات بسيجياِن 
سراسر كشور به مناسبت روز بسيج دريافت  می شد، 
رهبر انقاب اسامی، تبديل تهديد ها به فرصت را از 
َملَكات خدادادی امام خمينی برشللمردند و گفتند: 
امام در آذر ۵8 چند هفته پس از تسخير النه جاسوسی 
و بعد از تهديدهای امريكايی هللا، به جای اينكه مثل 
رؤسای غالب كشور ها از اين تهديد ها بترسد، با تأكيد 
بر ضرورت وجود 2۰ ميليون بسيجی در كشور، ملت 
را با يك بسيج عمومی وارد ميدان كرد. ايشان با اشاره 
به بيانيه واال و شيوای امام در آذر 13۶7 يعنی ۹ سال 
پس از تشكيل بسيج و استفاده ايشان از تعابير عجيب 
و ادبيات فاخر در مدح بسيج، افزودند: بسيج به گونه ای 
عمل كرد كه امام خمينی در آن بيانيه مانند پدری كه 
به فرزندانش عشق می ورزد، بسيج را مدرسه عشق و 
مكتب شاهدان و شهيدان گمنام می خوانَد و با وجود 
برخورداری از عظمتی كه دنيا و تاريللخ را تكان داد، 
بسلليجی بودن را افتخار خود بر می شللمرد و دست 

يكايك بسيجيان را می بوسد. 
رهبر انقاب، مخاطب بيانيه سرشار از عشق و ارادت 
امام را همه بسيجيان گذشته و حال و  آينده دانستند 
و افزودند: امام در همين بيانيه، بسيج دانشجو و طلبه 
را اعام می كند كه نشان می دهد بسيج در نگاه امام 
فقط مربوط به ميدان نظامی نيست بلكه بسيجی بايد 
در همه ميدان ها از جمله عرصه علم دين و علم مادی 

حضور داشته باشد. 
  بسيج يک فرهنگ و گفتمان و تفکر است

حضرت آيت اهلل خامنه ای حضور بسيج در دفاع مقدس 
را حضوری بسيار كارآمد، گره گشا، درخشان و موفق در 
آزمونی پر شكوه خواندند و افزودند: با وجود اين، جايگاه 
بسيج باالتر از يك سازمان نظامی است و در حقيقت 

بسيج يك فرهنگ و گفتمان و تفكر است. 
حضرت آيللت اهلل خامنه ای در تبييللن ويژگی های 
فرهنگ بسلليجی، به »خدمت بی تظاهر و بی توقف 
به اجتماع و كشور« اشاره كردند و گفتند: بسيجی 
بدون داشتن حتی انتظار تشللكر، وارد ميدان جهاد 

و خدمت می شللود و خطرات آن را به جان می خرد. 
ايشللان در بيان مصاديقی از اين خدمات، به تاش 
سخت و دشللوار در هنگامه باهای طبيعی از جمله 
سلليل، به جان خريدن خطر ابتا بلله كرونا و مرگ 
برای نجات جان بيماران و حضور خستگی نشناس با 
شيوه های ابتكاری در گسترش كمك های مؤمنانه، 
اشاره كردند و افزودند: جوانان برخوردار از فرهنگ 
بسلليجی در محيط های علم و دانش نيز، افتخارات 
بسللياری آفريدند كه شهدای هسللته ای و مرحوم 
كاظمی آشللتيانی بنيانگذار مؤسسه رويان از جمله 

آنان هستند. 
  فرهنگ بسيجی، فرهنگ مجاهدان گمنام

رهبر انقاب حضور بی محابا، دالورانه و با همه توان 
در ميدان های مقابله با دشمن را از ديگر جلوه های 
فرهنگ و تفكر بسلليجی خواندند و گفتند: فرهنگ 
بسلليجی، فرهنگ مجاهدان گمنام است كه بدون 
چشمداشللت و با خطرپذيری، از هملله وجود خود 

برای خدمت به كشور مايه می گذارند و برای ر هايی 
بخشيدن ديگران مظلوم واقع می شوند، همچنانكه 
در قضايای اخير، بسيجيان مظلومانه در عرصه بودند 
تا ملت در مقابِل اغتشاشگران و عناصر غافل يا مزدور 

دچار مظلوميت نشود. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای »پرهيللز كامل از نااميدی 
در هر شرايط« را از ويژگی های مهم فرهنگ بسيجی 
دانستند و افزودند: برخاف برخی سخنان روشنفكری، 
انقطاع نسلی در بسيج وجود ندارد و بسيجيان نوجوان 
و جواِن امروز با وجللود اينكه امام و دفللاع مقدس را 
نديده اند همچون دهه شصتی  ها با همان روحيه در 
ميدان كار و تاش و جهاد هسللتند. ايشان ظرفيت 
كشور برای »پرورش بسيج و تربيت رويش های نو به 
نو« و ظرفيت بسيج برای »توسعه و پيشرفت كشور« را 
دو واقعيت ممتاز برشمردند و با اشاره به وجود روحيه 
بسيجی و شللجاعت و نهراسلليدن از ورود به ميدان 
در نسل های پيشللين ملت ايران گفتند: در حكومت 
طاغوت اين روحيه به دست بيگانگان يا حكومت های 

فاسد سركوب  می شد. 

  انقاب روحيه و فرهنگ بسيجی را آزاد كرد
رهبر انقاب افزودند: با توجه به معنای حقيقی بسيجی، 
اشخاصی همچون شيخ محمد خيابانی، محمد تقی 
پسيان، ميرزا كوچك خان جنگلی، آقا نجفی و حاج 
آقا نوراهلل، آسيدعبدالحسين الری و رئيسعلی دلواری 

را هم می توان به نوعی بسيجی ناميد. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای، پيللروزی انقاب را باعث 
آزاد شللدن روحيه و فرهنگ بسلليجی دانسللتند و 
گفتند: انقاب با دادن اميد، روحيه ضداسللتعماری 
و ضداستبدادی را در ملت آزاد كرد و در پرتو حضور 
امام خمينی كه به ملت روح و جان می داد استعداد 
فرهنگ و تفكر بسيجی شكوفا شد. ايشان كتاب ها و 
شرح حال شهيدان بسيجی در دفاع مقدس را حاوی 
مطالب حيرت انگيز خواندنللد و افزودند: عظمت آن 
بزرگاِن ميدان نبرد، در حالی كه يك بسيجی ساده 
بودند،  انسللان را متحير می كند. حضللرت آيت اهلل 
خامنه ای، امتداد بسيج در جهان اسام را يكی ديگر 

از بركات بسلليج دانسللتند و تأكيد كردند: به لطف 
خداوند اين يادگار امام، امروز در كشور و جهان اسام 
فعال است و در آينده هم باقی خواهد ماند و ثمرات 

آن ديده خواهد شد. 
  مبادا روحيه بسيجی دچار آفت غرور شود

ايشللان با يادآوری تعبير امام در مورد بسلليج كه آن 
را براسللاس آيات قرآنی »شللجره ای طيبه« خوانده 
بودند كه ثمرات شلليرين خود را در هر دوره ای بروز 
می دهد، افزودند: نشللان دادن نوزايللی و زنده بودن 
انقاب، پيشرفت كشور به بركت كار جهادی و بی توقع، 
برجسللته شللدن عنصر معنويت در هر فعاليتی كه 
با روحيه بسيج شللكل بگيرد و آرمان گرايی در كنار 
عمل گرايی از جمله بركات روحيه بسيجی است كه 
اين روحيه بايد در جامعه حفظ شود و دچار آفت مغرور 

شدن نشود. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای در ادامه به تحليل جايگاه 
بسيج در جغرافيای سياسی دنيای اسام پرداختند 
و گفتند: جايگاه بسيج را بايد فراتر از مسائل روزمره و 

مقابله با اغتشاشات اخير دانست. 

  پايه گذاری رژيم صهيونيس�تی برای غارت 
منابع منطقه غرب آسيا بود

ايشان با بررسی چرايی رويكرد ويژه استعمار به منطقه 
غرب آسيا افزودند: استعمار غرب كه در ابتدا اروپا مظهر 
آن بود و سپس امريكا، توجه خاص و ويژه ای به منطقه 
ما داشته و دارد زيرا منطقه غرب آسيا مركز عمده نفت 
و انرژی و منابع طبيعی و چهار راه ارتباطی شللرق و 
غرب است و بر همين اسللاس رژيم جعلی و غاصب 
صهيونيسللتی در اين منطقه پايه گذاری شد تا غرب 
در منطقه غرب آسيا برای غارت منابع و ايجاد جنگ و 

تفرقه انگيزی، پايگاه داشته باشد. 
رهبر انقاب با تأكيد بر اينكه مهم  ترين و حساس  ترين 
نقطه در منطقه راهبردی غرب آسلليا، ايران اسللت، 
 خاطرنشان كردند: بر همين اساس، در ابتدا انگليسی  ها 
و سپس امريكايی  ها سرمايه گذاری ويژه ای به خصوص 
برای مزدور پروری در ايران كردند، تا سلللطه كامل 

داشته باشند. 
  وقوع انقاب، چرت استعمارگران را پاره كرد
حضرت آيت اهلل خامنه ای در تشللريح سلطه و فشار 
امريكايی  ها بر ايران و حاكمان قبل از انقاب گفتند: 
اين فشار به گونه ای بود كه در خاطرات رجال سياسی 
دوران پهلوی ذكر شللده، حتی محمدرضا پهلوی از 
باج خواهی های فزاينده امريكا گله مند بود اما جرئت به 
زبان آوردن نداشت. ايشان با اشاره به پيروزی انقاب 
اسللامی در نقطه كانونی سلطه اسللتعمار غرب در 
منطقه غرب آسيا گفتند: وقوع انقاب، ناگهان چرت 
استعمارگران را پاره، و ضربه ای مهلك، گيج كننده و 
غافلگيرانه به سياست های استعماری در جزيره امن 

آنها وارد كرد. 
رهبر انقاب با تأكيد بر اينكه انقاب اسللامی سللد 
مستحكمی در مقابل حضور امريكا و غرب در منطقه 
شللد و هويت جديدی را به وجود آورد، خاطرنشللان 
كردند: انقاب اسللامی،  هويت وابسللتگی كشور را 
تبديل به »هويت استقال و استحكام و روحيه روی 
پای خود ايستادن و از موضع قدرت حرف زدن و باج 
ندادن«، كرد و اين تفكر طبعاً در ايران منحصر نماند و 

در منطقه اثر گذاشت. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای با اشاره به مباحث مربوط 
به صدور انقاب در اوايل پيروزی انقاب اسللامی 
گفتند: من در همان سللال های ابتدايی انقاب در 
نماز جمعه گفتم، انقاب همچون بوی گل و هوای 
بهاری اسللت كه خودش در فضا پيچيده می شللود 
و همه آن را استشللمام می كنند و كسی نمی تواند 
جلوی آن را بگيرد به همين علت انقاب اسامی به 
طور طبيعی، مردم منطقه را دگرگون و آنها را بيدار 
كرد، بنابراين غربی ها و به ويژه امريكايی  ها بايد به فكر 
عاج می افتادند زيرا نهال انقاب سلطه آنها بر ايران را 
از بين برده و منطقه را دچار تزلزل كرده بود. حضرت 
آيت اهلل خامنه ای مهم  ترين مشكل غرب برای مقابله با 
نظام اسامی در ابتدای پيروزی انقاب را حضور مردم 
و نيروهای انقابی در صحنه دانستند كه تبلور عينی 
آن شكست صدام و حاميان غربی او در هشت سال 

دفاع مقدس بود. | بقيه در صفحه 2

رهبر معظم انقاب در ديدار بسيجيان به  مناسبت روز بسيج:

کدام ایرانی باغیرتی حاضر است به امریکا باج بدهد

 نمي دانستم آن افتخاري مادرانه های جانکاه روح اهلل
كه مهدي مي گفت شهادت بود

 کدام ایرانی باغیرتی 
حاضر است به امریکا باج بدهد

 پادزهر اغتشاشات 
بازنگري در رفتارهاست

 گزارش »جوان« ازديدار با مادر 
 بسيجي شهيد سيد روح اهلل عجميان  

از شهداي اغتشاشات اخير در كمالشهر | صفحه 6
گزارش »جوان«  از حضور در منزل بسيجي شهيد 

اغتشاشات اخير قم مهدي زاهدلويي | صفحه 7

 رهبر معظم انقاب در ديدار بسيجيان به  مناسبت روز بسيج:  
 ميدان رزم بسيج، ميدان مبارزه با استکبار جهانی است

 برجام نمونه بطان حل مشکل با امريکا از طريق مذاكره بود
چشم بچه های تيم ملی روشن كه ملت را خوشحال كردند

    دكتر ابن الدين حميدي، عضو هيئت علمي گروه جامعه شناسي 
دانشللگاه امام حسللين)ع( در گفت و گو با »جوان«: مللا بايد باهم 
حرف بزنيم. چندي پيش در دانشگاه هم همين را گفتم كه با اين 
دانشجوها بايد حرف بزنيم، چون بچه هاي ما هستند. با بيرون كردن 
كه نمي شود مسئله را حل كرد. وقتي ما صرفاً برخوردهاي قهري و 
براي افراد پرونده درست كنيم، مسئله حل نخواهد شد، البته حساب 
مجرمان جداست، ولي فردي كه رانده و طرد شود، ديگر امنيت رواني 
ندارد. به اين جوان هم بايد به چشم يك آسيب ديده اجتماعي نگاه 
كنيم. آسيب ديدگي كه فقط در شكستن دسللت و پا نيست. اين 
نوجوان و جوان هم آسيب ديده اجتماعي است، فرزند جامعه است و 

ما بايد به فكر او باشيم | صفحات 8 و9

    ممکن است يک نفر حتی جمهوری اسامی را قبول نداشته باشد اما 
هيچ ايرانی با غيرتی حاضر نيست باج  هايی را كه امريکا می خواهد بدهد. 
بنابراين مذاكره با امريکا مشکلی را حل نمی كند و تنها در صورت باج دادن 
در همه مسائل اساسی و عبور از همه خطوط قرمز است كه امريکا مانند 
دوره پهلوی ديگر كاری با كشور ندارد. اما آيا مردم برای اين شيوه، انقاب 

كردند و اين همه شهيد دادند؟! | همين صفحه
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