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قيمت:3000تومان

یادداشت  ورزشی

ویژه های جوان

یادداشت  بین الملل

 فرهنگ سازی 
در سمینار  و  چمدان نیست

 خبرنگاران ایرانی
از  خجالت امریکا درآمدند

 قهرمان اینترنشنال 
سارق مسلح از آب درآمد!

بازندگان
 دیپلماسی جام جهانی

دنیا حیدری

هادی محمدی

در هر رقابت بین الملل��ی  فارغ از مهم بودن ی��ا نبودن آن، 
افرادی هس��تند که ب��ا ادعای انج��ام کاره��ای فرهنگی، 
ورزشکاران ایران را در این گونه س��فرها همراهی می کنند. 
حال آنکه فرهنگ سازی یکی از آن پروژه های ناتمام ورزش 
اس��ت که بعد از کلنگ زنی به امان خدا رها ش��ده است، اما 
به رغم ناکامی در این امر در داخل کشور، بسیاری همچنان 
با اصرار بر انج��ام کاره��ای فرهنگی جایی ب��رای خود در 
کاروان های اعزامی پیدا می کنند و وعده ای که ما حرفش را 

می زنیم، ژاپنی ها انجامش می دهند | صفحه13

رکس��انا صابری، خبرن��گار ایران��ی- امریکایی که س��ابقه 
محکومیت در ایران را به اتهام جاسوس��ی دارد، در نشست 
خبری کارلوس کی روش، س��رمربی تیم ملی ایران حضور 
یافت تا ش��اید برای هزارمین بار ثابت ش��ود ک��ه »فوتبال 

سیاسی نیست«، یک شعار شیک دروغ است

لیست کردن خودکشی کرده ها، س��ارقین و تصادفی  ها در 
فهرست مبارزان سیاسی علیه جمهوری اسالمی ایران نشان 
می دهد که دست براندازان برای داشتن قهرمان مبارزه چقدر 

خالی است | صفحه2

صهیونیس��ت ها به قیمت بدکارگی وزیر خارجه ش��ان با چند 
سلطان و امیر و شاهزاده و دست نش��انده های عربی، از اوایل 
س��ال 2000 به  این س��و ادعا کردند که رژیم آنها، در آستانه 
یک جهش بزرگ در جهان عرب و کش��ورهای اس��المی قرار 
گرفته و با عادی سازی روابط با این کشورها، بیش از پیش به 
یک پدیده مشروع و عادی در منطقه تبدیل می شوند. بدیهی 
است که هرزگی این دست نشانده ها و شاهزادگان و بسیاری 
از اسرار دیگر که به حفظ کرسی سلطه آنها مرتبط و خدماتی 
که به صهیونیست ها در آش��کار و پنهان کرده اند، عالج عقده 
صهیونیس��ت ها نبوده ولی جام جهانی واقعیت امر را به خوبی 
نش��ان داد. چند خبرنگار صهیونیس��ت که ب��رای پروژه های 
بزرگ تر وارد دوحه شده بودند، از همان بدو ورود به فرودگاه 
با چنان واکنشی از سوی آحاد ملت های حاضر در جام جهانی 
مواجه شدند که در رس��انه های خود اعتراف کردند، وجودی 
تنفربرانگیز داشته و تقریباً هیچ یک از گردشگران ورزشی در 

دوحه به آنها خوشامد نگفت  | صفحه15

رهبرمعظمانقالبدرديدارنخستوزيرعراق
وهيئتهمراه:

ایران و عراق باید
 همکاری های اقتصادی را

به رغم برخی  اراده ها پیش ببرند

 نمایش شکوه علمي بسیج
  در»نمایشگاه ملي

 فناورانه دانش بنیان«

جعبهسياهرجوی
سخنمیگويد

مابازماندگان700شهيداصفهان
درعملياتمحرميم

آسمانکشورباپدافندايراني
نفوذناپذيرشدهاست

  بدون تردید، روایت و واگویه هاي تاریخي از س��وي اعضاي س��ازمان 
مي تواند گره هاي تاریخي متعددي را بگش��اید. مسعود خدابنده یکي از 
همین شخصیت هاست. او که از پیش از پیروزي انقالب اسالمي، سمپات 
گروه موس��وم به مجاهدین خلق بود تا س��ال 1375 که از سازمان برید، 
تمام رده هاي س��ازماني را طي کرد و به نزدیک ترین عنصر به مس��عود و 
مریم رجوي تبدیل شد. حضور بیش از دو دهه اي در سازمان مجاهدین 
خلق و ارتباط نزدیک با سران سازمان، وي را به گونه اي تبدیل به جعبه 
س��یاه مجاهدین خلق کرده اس��ت. خدابن��ده به دلیل مس��ئولیتش در 
سازمان )سرتیم حفاظت از رجوي، عضو شوراي مرکزي و فرمانده ارتش 
آزادي بخش( اطالعاتي بدیع از درون س��ازمان مجاهدین خلق دارد. به 
تازگي کتاب خاطرات مسعود خدابنده، با عنوان »تهران تا تیرانا« توسط 
انتشارات شهید کاظمي منتشر شده است. این خاطرات حاوي روایت هاي 

جالبي است

  جانباز ورپشتي پر روحیه و ش��وخ طبع است. خودش را یزدان بخش 
پسر اسفندیار و خواهرزاده رستم معرفي مي کند. )نام پدرش اسفندیار و 
نام دایي اش رستم است( زاده روستاي قمشلو از توابع شهرضا با کوله باري 
از خاطرات ش��نیدني از دوران دفاع مقدس. یزدان بخش ورپشتي مرداد 
سال 65 درست در روز تولدش مجروحیت سختي پیدا مي کند. خودش 
مي گوید: »امکان داشت در روز تولدم و شاید در همان ساعت تولد، شهید 
شوم. اما خواست خدا بود که بمانم و روایتگري کنم.« گفت وگوي ما با این 
جانباز دفاع مقدس مروري بر دوران پرشکوهي است که انسان ها از خود 

مي گذشتند تا از کشور و اعتقادات شان دفاع کنند

  فرمانده قرارگاه پدافند هوای��ي خاتم االنبیا:  ما قبل از انقالب، کمتر از 
30رادار در سطح کل کشور داشتیم، امروز به  لطف خدا دهها برابر این عدد 
رادارهایي داریم که هم از نظر مراقبتي، کنترلي، ثابت و تاکتیکي، اهداف 
ما را تأمین مي کند و هم خألهاي آسمان کشورمان را پوشش مي دهد تا 

در هیچ ارتفاعي خأل نداشته باشیم که دشمن بتواند نفوذ کند

  نمایش��گاه ملي دس��تاوردهاي فناورانه دانش بنیان بسیج که داراي 
60 غرفه است به مناسبت هفته بس��یج و با هدف ارائه فناوري هاي نوین 
و هم افزایي در تحقق زیس��ت بومي اقتصاد دانش بنی��ان، مردمي کردن 
و جریان س��ازي عل��م و فناوري در حل مس��ائل کش��ور و بس��یج کردن 
ظرفیت هاي کشور براي تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان برپا شده است.  
قدم زدن و بازدید از این نمایشگاه حال و هواي دیگري دارد که مي توان 

قدرت جوانان ایراني را با افتخار به نظاره نشست

  پیشرفت عراق در عرصه های اقتصادی، خدماتی و حتی فضای مجازی 
و ارائه یک چهره موجه از دولت به مردم عراق منوط به استفاده از ظرفیت 
عظیم جوانان عراقی به عنوان لش��کر واقعی حامی دولت اس��ت. دولت 
جدید عراق می تواند با چنین پش��توانه ای و با استفاده از منابع و امکانات 
خوب مالی که در این کش��ور وجود دارد، در عرصه های مختلف به ویژه 

خدمات رسانی به مردم، تحول جدی ایجاد کند

2

11

9

7

6

سالروزميالدحضرتزينب)س(
وروزپرستارمبارکباد

رؤیای ناتمام
گفتهاندفوتبالافيونتودههاست،مثلهمهچيزدنياکهلهوولعبوزينتوتفاخر
وتکاثراست،فوتبالهماضافهبرآن!ايندنياترکيبیازغموشادیاست،غمهاو
شادیهايیکهازرنگیوجلوهایمیآيدومیرود.فوتبال،ترکيبیاستازشوتو
يکتوپغلتانسربههواوجريانبادوتصميمهایعاجلوشانسوالبتهشجاعت
وتدبيروتجربهوقدرتبدنی.فوتبالمثلرؤياست،رؤيايیکههيچگاهبهگردپای
حقيقتنمیرسدوهرگاهناتمامميانبودونبودرهامیشود.فوتبالمثلدنياست،
میگذردويکبرندهويکبازندهبهجامیگذارد.مابازیاصلیرابرديم،بازیوحدت
دلهایمردم!درستوقتیکهبرنامهتجزيهخاکايران،خاکيارانعشقرادرسر
داشتند،بهميدانفوتبالآمديمويکیازبینظيرترينترکيبهاووحدتهایملی
ايرانيانرارقمزديم.مابهسویآيندهمیرويم.توقفنمیکنيم،رؤيايیبودکهناتمام

ماند،بيدارمیمانيمورؤياینيمهتمامخودراتماممیکنيم

يکسالواندیانتظاردرثانيههاودقايقيکنوددقيقهزودگذر،رؤيايیناتمامماند| همينصفحه

رؤیای ناتمام
گفتهاندفوتبالافيونتودههاس�ت،مثلهمهچيزدنياکهلهوو
لعبوزينتوتفاخروتکاثراس�ت،فوتبالهماضافهبرآن!اين
دنياترکيبیازغموشادیاست،غمهاوشادیهايیکهازرنگی
وجلوهایمیآيدومیرود.فوتبال،ترکيبیاس�تازشوتويک
توپغلتانسربههواوجريانبادوتصميمهایعاجلوشانسو
البتهشجاعتوتدبيروتجربهوقدرتبدنی.فوتبالمثلرؤياست،
رؤيايیکههيچگاهبهگردپایحقيقتنمیرس�دوهرگاهناتمام
ميانبودونبودرهامیشود.فوتبالمثلدنياست،میگذردويک
برندهويکبازندهبهجامیگذارد.مابازیاصل�یرابرديم،بازی
وحدتدلهایمردم!درستوقتیکهبرنامهتجزيهخاکايران،
خاکيارانعشقرادرس�رداش�تند،بهميدانفوتبالآمديمو
يکیازبینظيرترينترکيبهاووحدتهایملیايرانيانرارقم
زديم.مابهسویآيندهمیرويم.توقفنمیکنيم،رؤيايیبودکه
ناتمامماند،بيدارمیمانيمورؤياینيمهتمامخودراتماممیکنيم.

تیم ملی فوتبال ایران با قبول شکس��ت یک برصفر مقاب��ل امریکا از 
راهیابی به مرحله یک هش��تم نهایی جام جهانی 2022 قطر بازماند. 
دیشب شاگردان کارلوس کی روش در یک بازی پرانتقاد و محتاطانه در 
حالی که برای صعود تنها به یک امتیاز نیاز داشتند با تک گل دقیقه 38 
پولیشیچ مغلوب امریکا شدند تا بهترین فرصت را برای صعود تاریخی از 

گروه خود در جام جهانی از دست بدهند. 
ایران فرصت صعود را از دس��ت داد ام��ا با وجود تمام ش��یطنت ها و 
جو سازی هایی که علیه تیم ملی صورت گرفت باز هم جنگید و تا پایان 
تمام تالش خود را به کار بس��ت . حاال جام جهانی تمام شده اما آینده 
همچنان مقابل فوتبال ایران و جوانان شایسته آن است؛ آینده ای که 
می توان با برنامه ریزی درس��ت آن را س��اخت و با شجاعت بیشتر به 

استقبال آن رفت. 
 ایران با ترکیب علیرضا بیرانوند،  احسان حاج صفی، میالد محمدی، 

مرتضی پورعلی گنجی، مهدی طارمی، علی قلی زاده، مجید حسینی، 
سردار آزمون، احمد نوراللهی، رامین رضاییان و سعیدعزت اللهی وارد 

میدان شد. 
نکته جالب توجه بازگشت دوباره علیرضا بیرانوند به ترکیب اصلی تیم 
ملی بود . شماره یک ایران که در اوایل دیدار مقابل انگلیس در برخورد 
با مجید حسینی دچار آسیب دیدگی شده بود، بازی با ولز را از دست 
داد اما در نهایت در این جدال بار دیگر جانشین سیدحسین حسینی 
شد. زوج قلب دفاعی ایران در این بازی همانند دیدار مقابل ولز با حضور 
مرتضی پورعلی گنجی و مجید حسینی شکل گرفته بود؛ دو بازیکنی 
که در جریان بازی با ولز موفق ظاهر شدند. رامین رضاییان ستاره جدال 
قبلی ایران برابر ولز هم بار دیگر در سمت راست دفاعی ایران قرار گرفت . 
در سمت مقابل نیز میالد محمدی ایس��تاد. در خط میانی نیز سعید 
عزت اللهی در دومین حضور فیکس خ��ود در ترکیب، در کنار احمد 
نوراللهی وظیفه تخریب حمالت حریف را عهده دار بودند و احسان حاج 
صفی در سمت چپ و علی قلی زاده نیز در سمت راست، دیگر عناصر 
خط میانی تیم ملی را شکل دادند. کمی جلوتر مهدی طارمی وظیفه 
اتصال خطوط تیم ملی را در فاز تهاجمی عهده دار بود و در نوک خط 
حمله نیز سردار آزمون قرار گرفت تا ایران مثل بازی با ولز سیستمی رو 

به جلو داشته باشد. 
برخالف آنچه تصور داشتیم ایران توپ و میدان را کامالً به امریکا داد و دل 
به ضد حمالت خوش کرد. درست برعکس بازی با ولز که از همان ابتدا به 
دروازه حریف یورش بردیم. بازی ساکن و پراشتباه در سایه پاسکاری های 
نامناسب دقیقاً همان کاری بود که امریکایی ها را راضی می کرد. در مقابل 
امریکا با پاس های کوتاه و سرعتی لحظه به لحظه حلقه محاصره را تنگ 
می کرد. نفوذهای سرجینیو دست از سمت چپ ایران، جایی که میالد 
محمدی و احسان حاج صفی حضور داشتند، بالی جان ایران شده بود 
و در نهایت هم به نتیجه رسید . یک ارسال پشت دفاع با نفوذ بی نقص 

»دست« ضربه سر او روی پای پولیشیچ جلوی دروازه جفت و جور شد تا 
تا توپ دور از دستان بیرانوند به گل اول امریکا تبدیل شود. 

ایران گل را دریافت کرد اما بازی با هم��ان روند ادامه پیدا کرد. امریکا 
بازهم سوار بازی بود و ایران تنها پراشتباه دفاع می کرد. درست مانند 
نیمه اول بازی با انگلستان در دقایق تلف شده نیمه اول امریکا بازهم 
به گل رسید و این بار وه آ با یک فرار خوب گلزنی کرد اما VAR به داد 
ایران رسید تا اختالف بیشتر نشود و نیمه اول با همان تک گل به سود 
امریکا تمام شود. نیمه ای که ایران خیلی خوش شانس بود که با همان 

تک گل به پایان رسید. 
 نیمه دوم اوضاع همانی بود که در نیمه اول بود . ایران همچنان بدون 
برنامه و با شتابزدگی بازی می کرد و این به تیم امریکا که با همان تک گل 
هم صعود می کرد امید می داد که با حفظ توپ و دلخوش کردن به ضد 
حمالت بر بازی سوار شود. نیمه دوم سامان قدوس جای سردار آزمون 

را گرفت و دو موقعیت خوب گلزنی را از دست داد. 
به میدان آمدن مهدی ترابی و ابوالفضل جاللی و کریم انصاریفرد هم 
کار تیم ملی را راه نینداخت چرا که تیم اصالً برنامه درستی برای حمله 
نداشت . با این حال در 15 دقیقه پایانی ملی پوشان ایران هر کاری که 
می توانستند انجام دادند تا به گل برس��ند اما بازی احساسی ایران در 
سایه دفاع هوشمندانه امریکا کار را س��خت کرده بود تا درنهایت این 
امریکا باشد که با همان تک گل نیمه اول پولیشیچ به برتری برسد و به 
عنوان تیم دوم گروه دوم به مرحله بعد صعود کند و حریف هلند در یک 

هشتم نهایی شود. 
   انگلستان3– ولزصفر

در دیگر بازی این گروه انگلستان موفق شد با سه گل ولز را شکست دهد . 
برای انگلستان در این بازی راشفورد دو گل و فیل فودن یک گل به ثمر 
رساندند تا انگلستان با کسب 7 امتیاز به عنوان صدرنشین این گروه گام 

به مرحله بعدی بگذارد و به مصاف سنگال برود.

یادداشت  سیاسی

 شجره ای که پاک بود 
و پاک ماند

حسن رشوند

یکی از مهم  ترین پیام ها در سال پایانی عمر با برکت امام راحل 
آخرین پیام حضرت به بسیج در سالروز تشکیل این نهاد مردمی 
بود. در این پیام رضایت از یک مجموعه م��وج می زند و امام از 
واژگانی در وصف بسیج استفاده کرده اند که به جرئت می توان 
گفت برای هیچ مجموعه ای از انقالب چنین نبوده است. ذره ای 
در این پیام ناامیدی و نگرانی و یا دلخوری از عملکرد 10 ساله 
این نهاد ارزشمند دیده نمی شود و سراس��ر پیام امیدواری به 
آینده به پشتوانه وجود چنین نهادی است که اگر چنین نبود 
امام که خود یک عارف الهی بود به خلوص و صفای بسیجیان 
غبطه نمی خوردند و از خدا نمی خو استند که او را با بسیجیانش 
محشور گرداند. دست بسیجیان را بوسیدن که به تعبیر حکیم 
فرزانه انقالب این بوسیدن دست بسیجیان که امام بر آن افتخار 
می کنند مربوط به دوره 10 ساله حیات حضرت نبود و شامل 
همه اعصاری که آمده و رفته است و در آینده نیز خواهد آمد نیز 

می شود  | صفحه2


