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در فاصل�ه دو روز تا ب�ازي اول  ايران در جام جهاني، كارلوس   ورزشي
كرش وعده داد كه شاگردانش مقابل مراكش خواهند جنگيد. 
كرش ديروز در پايان تمرين تيم ملي در كمپ باش��گاه لكوموتيو 
مسكو در گفت وگو با خبرنگاران، آخرين ش��رايط ملي پوشان را 
تشريح كرد. او در ابتداي صحبت هايش از آمادگي كامل شاگردانش 
براي جام جهاني خبر داد: »ما خيلي در اين مدت تمرين كرديم، و 
آرزوي مان اين بود كه در اين مدت بيشتر بازي كنيم ولي االن زمان 
اين است كه بازيكنان و تيم خوب من هيجان شان را تخليه كنند و 

آمادگي كامل براي رويارويي با مراكش را داشته باشند.«
كرش در خصوص اينكه تاكتيك مراكش نزديك به ايران است و آنها 
تقريباً مشابه با ما بازي مي كنند هم گفت: »من تالش كردم در اين 
مدت بگويم مراكش تيم بسيار متفاوتي است، اكثر بازيكنان آنها يا 
در اروپا به دنيا آمده اند يا در اروپا بازي كرده اند. نمي شود گفت آنها 
فقط متعلق به قاره آفريقا هستند و پرتغال هم تقريباً همين نوع 

استايل بازيكنان را دارد و از نظر ژنتيكي شبيه به مراكش است.«
سرمربي تيم ملي فوتبال تأكيد كرد: »ما احترام زيادی براي آنها 
قائل هستيم ولي اطمينان دارم آنها هم براي ايران احترام زيادي 
قائل خواهند بود. يكسري نقاط قوت در آنها وجود دارد چون آنها در 

اين دو سال اخير كنار هم بازي كرده اند. البته اينها فقط حرف است 
و تا زماني كه بازي شروع نشده نمي توان حرفي زد. از لحظه شروع 
بازي همه چيز مشخص مي شود. فقط يك چيز را مي توانم ضمانت 
بدهم و آن اين است كه ما مي جنگيم و تمام تالش مان را مي كنيم 

كه از اعتبار فوتبال ايران دفاع كنيم.«
او درباره ش��رايط تاكتيك��ي حاكم بر بازي ب��ا مراكش هم گفت: 
»مطمئناً در دقايقي از بازي برنامه هايي داريم كه از دروازه خودمان 
حفاظت كنيم ولي در بعد حمله مي خواهيم طوري برنامه ريزي 
كنيم كه به گل برسيم. زيبايي جام جهاني به اين خاطر است كه 
ميليون ها نفر به تيم ملي ايران دقت دارند و در مراكش هم نزديك 
به يك ميليون نفر از آنها فقط در اسپانيا مستقر هستند. وقتي بازي 
تمام مي شود هواداران هر دو تيم بايد به تيم شان افتخار كنند، يكي 
از اين تيم ها بعد از بازي جش��ن مي گيرد كه اميدوارم اين كشور 

ايران باشد.«
كرش البته در پايان گفت كه مصدوميت برخي بازيكنان، دغدغه اش 
قبل از بازي جمعه است: »يكي دو موضوع جزئي است كه در حال 
كار كردن روي آنها هس��تيم، من نمي توانم تكذيب كنم كه يكي 
دو دغدغه نداريم ولي در تالش هس��تيم تا اين مشكالت را حل 

كنيم.«

نبود منبع درآمد پايدار براي اداره شهر  س�بب ش�ده اس�ت ص�دور پروانه و   جامعه
ساخت وساز و تخلفات صورت گرفته در اين بخش عمده منبع درآمد 
براي شهرداري ها به حساب  آيد. در اين ميان درآمد حاصل از تخلفات 
ساختماني و فروش مازاد تراكم و تغيير كاربري ها سبب شده است 

شهر با تبعات بسياري روبه رو شود. 
روز گذشته عضو كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران 
با بيان اينكه منش��أ درآمد شهرداري تخلفات اس��ت اعالم كرد كه در 
اين بين طرفين از تخلفات سود مي برند.   در حال حاضر ساخت وساز 
چرخ اقتصادي ش��هرداري را به گردش در م��ي آورد و تأمين درآمد از 
ساخت و س��از به فروش تراكم مازاد و تغيير كارب��ري و اخذ عوارض از 
تخلفات ساختماني منجر شده اس��ت. تخلفاتي كه بخش عمده آن از 
قانوني است كه شهرداري را مكلف كرده تا خودش خود  درآمدي كند. 
دولت از دستگاه هاي شهري در شهر ها در آمد بسياري را كسب مي كند 
و سهم شهر و شهروندان را با اتكا به قانون نمي پردازد. همين موضوع 
در نگاه كالن سبب شده اس��ت تا ش��هرها در چند دهه گذشته براي 
كسب درآمد به راهكار هاي گوناگون دست بزنند.  در نگاه كلي به كالبد 

شهري مشاهده مي شود كه شهر فقط در اين حوزه به يك كارگاه بزرگ 
ساخت وساز ساختماني تبديل شده است. 

   سنگيني سايه تخلفات بر ساخت وساز 
 صدور مجوز براي ساخت وساز و تغييرات پي درپي در قوانين سبب شده 
است شهر همچون قلكي براي شهرداري ها به حساب آيد كه بيشتر پول 
درون اين قلك از حوزه ساخت وساز و تبعات آن حاصل شود. در اين ميان 
به دليل ارزش افزوده باالي ساخت وساز و رونق اقتصادي حوزه مسكن 
تخلفات نيز به انواع مختلف افزايش يافته اس��ت. به  عنوان مثال تشكيل 
پرونده ها ي تخل��ف در حوزه ساخت وس��از به دلي��ل ناكارآمدي برخي 
مهندسان ناظر و سو ءاستفاده مالكان، كميسيون هاي ماده 100 شهرداري 

را به منبع درآمد غير مستقيم شهرداري ها تبديل كرده است . 
افزايش تخلفات از يك سو و نبود قوانين باز دارنده سبب شده است براي 
برخي پرونده هاي ساخت وساز چندين پرونده تخلف صادر شود كه عالوه 
بر درگير كردن بخشي از نيرو هاي شهرداري و ساير دستگاه ها، رسيدگي 

به اين پرونده ها زمان بر هم شده است. 
احمد مسجد جامعي، عضو شوراي ش��هر تهران نيز با تأكيد بر اينكه 
منشأ درآمد شهرداري تخلفات اس��ت، گفت: اين در حالي است كه در 

اين زمينه مالكان و شهرداري س��ود مي برند. وي افزود: در سال هاي 
اخير ساختاري شكل گرفته است كه درآمد شهرداري از محل تخلفات 

تأمين مي شود. 
 همچنين محمد س��االري، رئيس كميس��يون شهرس��ازي و معماري 
شوراي شهر تهران در اين جلس��ه گفت: با توجه به گستردگي تخلفات 
ساختماني در سطح مناطق بيست ودوگانه شهر تهران و افزايش بي رويه 
آن و ضعف و ناكارآمدي فرايندهاي موجود در پيشگيري و جلوگيري از 
وقوع و گسترش تخلفات ساختماني اعم از سازوكار، نحوه صدور و اجراي 
آراي صادره در كميسيون هاي ماده100، نحوه نظارت مهندسان ناظر و 
عوامل شهرداري، شركت شهربان، حريم بان و نحوه صدور آراي صادره، 
ديوان عدالت اداري و سازوكارهاي مربوط به نحوه آموزش شهروندي در 
اين خصوص و مصوبات و ش��هرداري تهران مكلف است نسبت به انجام 
آسيب شناسي دقيق جامع و ارزيابي تمامي عوامل مؤثر در وقوع تخلفات 
س��اختماني و عدم موفقيت در پيش��گيري از آن اقدام كرده و نسبت به 
ارائه اليحه برنامه جامع و هماهنگ كاهش تخلفات س��اختماني در اين 
خصوص با در نظر گرفتن تمامي جوانب ظرف مدت سه ماه جهت تصويب 
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مع�اون وزير خارجه روس�يه  گف�ت ك�ه مس�كو بي ترديد   جهان
تحريم هاي جديد واش�نگتن ضد اين كشور را بدون پاسخ 

نمي گذارد. 
به گزارش خبرگزاري اس��پوتنيك، س��رگئي ريابك��وف، معاون 
وزير خارجه روسيه روز سه ش��نبه تأكيد كرد، روسيه، در تالفي 
تحريم هاي امريكا، امريكايي هاي ضدروس را كه آشكارا در برابر 
عادي  شدن روابط دو كشور ايستادگي مي كنند، هدف تحريم هاي 
خود قرار خواه��د داد. ريابكوف با بيان اينكه مس��كو تحريم هاي 
امريكا را انگيزه اي براي توسعه اقتصادي بيشتر مي داند و معتقد 
است كه پيشرفت اقتصادي مؤثرترين پاسخ به سياست غيرقانوني 
تحريم هاي دولت ترامپ اس��ت، گفت: بدون شك اين تحريم ها 
را تالفي خواهيم كرد. مقامات پارلماني روس��يه نيز به گسترش 
تحريم هاي امريكا واكنش نش��ان دادند و اين اقدام واش��نگتن را 
بي فايده، مبتني بر داليل ساختگي و غيرعقالني خواندند. آنتون 

مارازوف، نماينده دوماي دولتي روسيه تحريم هاي جديد امريكا 
عليه شركت هاي فناوري اطالعات روسيه را اقدامي بي فايده ارزيابي 
كرد و گفت: متخصص��ان فناوري اطالع��ات مي توانند با عناوين 
ديگري فعاليت كنند. آلكس��ي چيپا، عضو كميته امور بين الملل 
دوماي روسيه نيز تأكيد كرد اين كشور بايد به تحريم هاي جديد 
امريكا عليه ش��ركت هاي فناوري اطالعات روس پاسخ متقارن و 
مناس��ب دهد زيرا اين تحريم ها به داليل غيرواقعي و س��اختگي 
اعمال شده اس��ت. همچنين »كنستانتين كاس��اچوف«، رئيس 
كميته امور بين الملل شوراي فدراسيون )سنا( روسيه تأكيد كرد 
اعمال اقدامات محدودكننده جديد عليه ش��ركت هاي روس��ي، 
نشان مي دهد امريكا از كنترل عقل سليم خارج شده است. وزارت 
خزانه داري امريكا روز دوشنبه تحريم هاي جديدي را عليه سه فرد و 
پنج شركت مرتبط با روسيه وضع كرد. به ادعاي وزارت خزانه داري 
امريكا، اين افراد و ش��ركت ها ابزار و فناوري الزم را براي حمالت 

سايبري در اختيار سازمان  هاي اطالعاتي روسيه قرار داده اند. 

مش�اور پيش�ين امنيت ملي  امريكا ب�ا انتقاد از سياس�ت    جهان
خارجي دونال�د ترامپ گفت كه خروج از توافق هس�ته اي 
بزرگ ترين اشتباه واش�نگتن در خاورميانه از زمان جنگ 

عراق بوده است. 
تام دانيلون، مش��اور امنيت ملي امريكا در گفت وگو با ش��بكه 
سي ان ان به انتقاد از سياست خارجي دونالد ترامپ رئيس جمهور 
كشورش پرداخت و گفت: »از نظر من خروج از توافق هسته اي با 
ايران، بدترين اشتباهي است كه امريكا از زمان جنگ عراق در 
خاورميانه مرتكب شده است«. وي كه از اكتبر ۲010 تا ژوئن 
۲01۳ به عنوان مشاور امنيت ملي امريكا به اعمال فشار بر ايران 
از طريق تحريم هاي س��خت اقتصادي كمك كرده بود، افزود: 
»كنار گذاش��تن توافق با ايران هزينه سنگيني شامل روابط با 

متحدان در اروپا خواهد داش��ت«. اين مقام پيشين امريكايي 
گفت: كليد آن، فشار يكجانبه امريكا عليه ايران نبود، كليد آن 
توانايي ما در گفت وگو با جهان درباره اين ارزش و هدف بود كه 
نبايد ايران هسته اي وجود داشته باشد. ما آن را با هم به دست 
آورديم، شما نيازمند فشاري چندجانبه براي رسيدن به يك ابزار 
فشار مؤثر بر ايران بوديد. دانيلون ادامه داد: بنابراين بازسازي 
دوباره آن بسيار س��خت خواهد بود چراكه بسياري از متحدان 
اروپايي امريكا با تصميم ترامپ براي خ��روج از توافق مخالف 
بودند و اعالم كرده اند كه به آن پايبند مي مانند. وي تصريح كرد: 
هيچ چيزي وجود ندارد كه ما بتوانيم به طور مؤثرتر و چندجانبه 
آن را دنبال كنيم تا توافق��ي را حفظ كنيم كه به معناي واقعي 
برنامه هسته اي ايران را براي مدت زماني طوالني محدود كرد 

و به عقب راند. 
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ضميمه امروز روزنامه جوان 

والیبال ایران 
 به جوانانش می بالد

  رئيس فدراسيون واليبال در گفت وگو با»جوان«:قول مدال 
را در المپيك نداده ايم اما گفته ايم تمام تالش واليبال اين است 
كه بتواند از مرحله گروهي باال بيايد و جزو صعود كننده ها به 
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ويژه نامه
  جام جهاني

روسيه

يادداشت |  جام جهانى، نژادپرستى و چالش هاى پيش رو
گزارش |  گلى كه هرگز فراموش نمى شود

تحليل |  يوزها پنجه در پنجه غول ها

 تب فوتبال
در سرزمين تزار ها

جنگ بوسني در سال 1991 ميالدي كليد خورد. در همان سال كرواسي 
وارد جنگ مي شود كه تا  سال 1995 در مقابل بوسني قرار مي گيرند. در 
سال 1998 كوزوو هم درگير جنگي ناخواسته مي شود، جنگي كه تا سال 
1999 ادامه پيدا مي كند و در نهايت مناقشه 10 ساله بالكان در اين سال 

به پايان مي رسد. 
در بازي  هاي  مقدماتي جام ملت  هاي  اروپا در سال 1992 يوگسالوي با تسلط 
كامل در گروه خود باالتر از دانمارك، اتريش، ايرلند شمالي و جزاير فارو راهي 
دور نهايي در سوئد مي شود، ولي شروع منازعات بالكان يوفا را وادار مي كند 
ــالوي جنگ زده، دانمارك رده دومي را به جام ملت  هاي   كه به جاي يوگس
اروپا فراخواند.  ريشارد هولر نيلسن، مربي تيم ملي دانمارك در حال ترميم و 
رنگ زدن ديوار آشپزخانه اش بود كه از راديو جريان جايگزين شدن دانمارك 
ــالوي در جام ملت  هاي  اروپا مي شنود.ديگر هيچ فرصتي  را به جاي يوگس
براي وصل كردن ماشين ظرفشويي و مكروويو نمي ماند. او بايد در يك چشم 
به هم زدن تيمي را سر هم مي كرد. از بخت خوش براي دانمارك يك بازي 
تداركاتي با شوروي فروپاشيده در شهر كپنهاگ در نظر گرفته شده بود. از 

يك بازي بي اهميت در يك چشم به هم زدن مهم ترين و تنها بازي تداركاتي 
براي دانمارك خوشبخت به وجود مي آيد؛ در حقيقت اولين و آخرين تست 

براي رفتن روي سن نمايش. 
20 بازيكن دعوت مي شوند تا در كنار پيتر اشمايكل، برايان الدروپ و يان 

نيسن به ميهماني جام ملت  هاي  اروپا در كشور سوئد بروند. 
   همه چيز ممكن است اما بدون اجبار 

وايكينگ ها اصطالحي دارند به اين عبارت: همه چيز ممكن است اما بدون 
اجبار. 

13 بازيكن منتظر آخرين بازي شان در ليگ داخلي بودند. 7لژيونر مشغول 
بازي  هاي  دوستانه تداركاتي و چند تايي هم كنار دريا آفتاب مي گرفتند 
و تعطيالت ساالنه را مي گذراندند، مثًال الرس اولسن روي كشتي خبردار 
شد كه بايد به كپنهاگ برگردد. در اين شرايط بود كه فوتبال دانمارك بايد 
تمرين و برنامه آمادگي  هاي  فيزيولوژيست ها را كنار مي گذاشت و به تجربه 

كادر فني اش تكيه مي كرد. 
فوراً با هواداران ارتباط برقرار شد، حضور در استاديوم با پرچم سرخ و سفيد 

و شعار «ما سرخيم، ما سفيديم، ما ديناميت دانماركيم.»
سناريو از اين قرار بود كه به سوئد مي رويم، سه بازي انجام مي دهيم و سعي 

مي كنيم كه هر آنچه در توان داريم به نمايش بگذاريم. 
نيلسن قبل از اولين بازي گروهي مقابل انگلستان به بازيكن هايش مي گويد: 
«برويد بيرون خجالت نكشيد و با غرور برگرديد، آنها با نتيجه غرورانگيز صفر 
– صفر به رختكن برمي گردند.  بازي بعدي در مقابل سوئد ميزبان يك - صفر 
بازنده مي شود. سرافكندگي براي اين تيم بود كه در دو بازي هيچ گلي نزده و 
دروازه حريفان را باز نكرده بود، اما دانمارك بي خيال در بازي بعد فرانسه را 2 
بر يك مي برد و از گروه خودش صعود مي كند. هلند در ضربات پنالتي 6 -7 
مغلوب دانمارك مي شود و اين تيم در فينال بازي ها رو در روي آلمان برتي 
فوگتس قرار مي گيرد.  ديناميت دانماركي تانك آلماني را با 2 گل شكست 
مي دهد و قهرمان جام ملت  هاي  اروپا در سال 1992 مي شود، تيمي فقط با 

يك بازي تداركاتي!
   جام جهاني 2018 روسيه 

ــپانيا و پرتغال همگروه است. روسيه با زحمت  تيم ملي ايران با مراكش، اس

فراوان، البي  هاي  كالن و سرمايه گذاري هنگفت جام پراعتبار جهاني را به 
كشورش برده و هرگز در دور دوم از اين جشن بزرگ خداحافظي نمي كند. 
پرتغال با كريستيانو رونالدو قهرمان اروپا شده، عالوه بر آن رئال مادريد هم 
جام باشگاه  هاي  اروپا را برده است، بنابراين رونالدو احتياج به استراحت دارد، 

يك بازي كمتر هم براي فصل جديد، يك بازي كمتر است. 
ــاوي برابر  ــط مراكش را ببريم، آن وقت با يك مس با اين اوصاف ما بايد فق
پرتغال كه آسان ترين بازي ما در اين گروه خواهد بود به مرحله بعد صعود 

مي كنيم و مقابل روسيه ميزبان قرار مي گيريم. 
    ما سبزيم، ماسفيديم، ما سرخيم، ما ديناميت ايرانيم 

ــد. من  از دانمارك ياد بگيريم، فقط با يك بازي تداركاتي قهرمان اروپا ش
ــد راه پيدا خواهيم كرد. اگر  معتقدم در ميان ناباوري همگان ما به دور بع
سعي نكنيم كه به دشمنان مجازي دست سازمان توانايي هايمان را ثابت 
كنيم، بلكه تمام قوايمان را برگرفته از دوستانمان خرج پيروزي برابر مراكش 
كنيم، بازي با پرتغال ما را به دور بعد پرتاب خواهد كرد و اين خواسته ملت 

ايران بعد از پنج دوره شركت در جام جهاني فوتبال است. 
 بهمن فروتن 

كارشناس فوتبال

ــت براي نزديكي  مي گويند جام جهاني فرصتي اس
ملت ها، فرصتي است براى فراموش كردن اختالف ها، 
ــاد ببرد هرچه  ــت يك ماهه تا جهان از ي فرصتي اس
زشتي و پلشتي موجود را، اما سؤال اينجاست كه آيا 
در طول تاريخ 20 دوره اي كه از اين رقابت ها گذشته 
ــردمداران زياده طلب جهان فرصتي براي تفكر به  س
فوتبال براي مردم گذاشته اند؟ بله مي توان از جادوي 
ــت همان اتفاقي كه با به صدا  فوتبال لذت برد، درس

درآمدن سوت آغاز جام جهاني رخ مي دهد. 
فوتبال هوادارانش را جادو مي كند، اينقدر كه ديگر به چيزي جز چرخش توپ، هنرنمايي 
ستاره ها و گل هاي زيبا نمي انديشند و اين درست همان فرصتي است كه گردانندگان 
جهان مي خواهند، فرصتي براي اينكه نگاه ها به سمت و سويي ديگر بچرخد، بگذريم 

كه برخي وقت ها اوضاع اينقدر به هم مي ريزد كه همه چيز رو مي شود. 
دنياي فوتبال هنوز جام جهاني 1934 را به ياد دارد؛ يك جام سراسر فاشيستي كه 
اروگوئه قهرمان به آن نيامد و برزيل و آرژانتين با تركيب دوم و سوم پا به آن گذاشتند 
تا هيتلر و موسوليني ميزبان، افكار فاشيستي خود را در آن فرياد بزنند. فوتبال هنوز 
خاطرات تلخ جام 1938 را از ياد نبرده، وقتي جهان آماده جنگ جهاني دوم بود. وقتي 

همه مي خواهند خون هم را بريزند آيا فوتبال معنا پيدا مي كند؟
ــرد؛ جامي كه ديكتاتورمآبانه  ــام 78 آرژانتين را فراموش ك يا مثًال مگر مي توان ج
ــته در زير فشارهاي ديكتاتور  به ميزبان رسيد تا فريادهاي مردم ديدار آلبي سلس
كشورشان در هياهوي باال رفتن جام قهرماني توسط كاپيتان پاسارال شنيده نشود. 

جلوتر كه بياييم اوضاع فاجعه بارتر مي شود، شايد ديگر به اين وضوح نتوان دخالت ها 
ــا نشست. سال 1982 مناقشه  را ديد اما دست هاي پشت پرده را مي توان به تماش
انگلستان و آرژانتين بر سر جزاير مالديناس درست پيش از آغاز جام، هر چند كه چهار 
سال بعد مارادونا با دست خدا انتقامي تلخ از انگليسي ها گرفت اما فوتبال شد سرپوشي 

بر زياده خواهي بريتانيا در نيم كره جنوبي جهان!
ــت، صنعتي در خدمت قدرت ها، فوتبال  فوتبال و جام جهاني حاال يك صنعت اس
را حاال بايد با دقت تر تماشا كرد و البته گوش به جاهاي ديگر داشت، برپاكنندگان 
ــي جهان، پس از المپيك حاال خوب آموخته اند كه با  اين بزرگ ترين رخداد ورزش
ــايي امثال رونالدو و مسي  سوق دادن افكار عمومي جهان به سمت حركات تماش
ــت را انجام دهند. همه ديدند كه كشتارهاي 10  مي توانند هر كاري دلشان خواس
ساله بالكان در قلب اروپا چگونه در دو جام جهاني 1994 و 1998 محو و فريادهاي 

مسلمانان بوسني و كوزوو در تاريخ خفه شد. 
جام جهاني قبل را يادتان هست، درست وقتي همه سرگرم گلباران شدن دروازه برزيل 
توسط ژرمن ها بودند مردم بي دفاع غزه زير شديدترين بمباران هاي تاريخ سراسر ظلم 

و ستم رژيم صهيونيستي ضجه مي زدند اما مگر صدايي شنيده شد؟
اين روزها و در آستانه جام جهاني بيست ويكم در روسيه اوضاع جهان درست مثل 
هميشه روبه راه سردمداران زياده خواه است،  اين روزها در حالي عالقه مندان به فوتبال 
خود را مهياي تماشاي جام جهاني 2018 مي كنند كه خاورميانه درگير كشتارهاي 

وحشيانه مردم توسط عمال استكبار جهاني است. 
ــت براي جام جهاني، اگر آن  يمن، سوريه و فلسطين كه اين آخري نام تازه اي نيس
دوتاي اولي فعًال يكي، دو جام جهاني را با كشتار و حمام خون گذرانده اند، فلسطين 
جام جهاني را با بمب و گلوله تك تيراندازها و بلدوزرهاي شهرك نشينان صهيونيست 
معنا مي كند، آنها 17 دوره است كه جام جهاني را با كشتار و غصب نظاره مي كنند و اين 
فقط خاورميانه نيست، هرچند كه اوج رذالت و ددمنشي را بايد همين جا جست و  جو 
كرد اما فوتبال سرپوشي هم هست براي مشكالت ريز و درشت كشورهاي امريكاي 
جنوبي، همان ها كه توقع باال بردن جام را دارند تا مردمشان حداقل براي مدتي هم كه 

شده فشارهاي سنگين اقتصادي و مشكالت سياسي و اجتماعي را فراموش كنند. 
جام جهاني فوتبال فرصت خوبي است براي سرپوش گذاشتن به زياده خواهي ها، براي 
انحرف اذهان مردم خواب زده جهان كه اين روزها فقط و فقط منتظر شنيدن سوت 

آغاز اين افسون گر هستند. 
فوتبال، جام جهاني، چه  واژه هاي زيبايي هستند براي صهيونيست ها، براي استكبار 
جهاني و براي عمال منطقه اي شان مثل آل سعود، يك ماه دنيا بي خيال جنايت هاي 
آنها فقط مي خواهد ببيند دست آخر مسي مي تواند براي آرژانتين يك جام هديه 
بياورد يا اينكه باز هم ستاره اي ديگر پيدا مي شود و جام به جايي ديگر پرواز مي كند. 

فوتبال خوب صنعتي  شده براي كارتل هاي بزرگ جهان، همان ها كه از صفر تا صد در 
خدمت زورگويان و مستبدان دنيا هستند،  همان ها كه خواسته و ناخواسته سود فروش 
كاالهايشان بمب و موشك مى شود بر سر كودكان و زنان و بي پناهان جهان، ولي خب 
چاره اي نيست نمي توان به تماشا ننشست، نمي توان اين جادوي بزرگ را بي خيال 
شد اما يادمان باشد كه وقتي بهت زده چشم به مستطيل سبز دوخته ايم، گوش هايمان 
تيز باشد و بشنويم فريادهايي را كه در هياهوي جام جهاني روسيه شنيده نمي شود. 
بشنويم كه كساني هستند كه فرياد مي زنند و فوتبال و جام جهاني اين فريادها را خفه 
مي كنند،  از ياد نبريم كه اين لذت  يك ماهه، براي بسياري از مردم دنيا، يك ماه پر از 

سختي، پر از درد، پر از مشقت و پر از مصيبت است. 

ــي در اروپاي   ــن جام جهان اولي
شرقي در حالي آغاز مي شود كه 
اين رخداد بزرگ ورزشي صرفاً از 
جنبه ورزشي حائز اهميت نيست 
ــه مرتبط با  ــاد ديگري ك و از ابع
نظام جهاني و تحوالت بين الملل 
و حتي پرونده هاي داغ و امنيتي 
است هم تأثير مي پذيرد و انجام 
و چگونگي آن نيز براي روسيه از 
ــت. تأمين امنيت اين رخداد ورزشي  حساسيت برخوردار اس
تاريخي در مسكو آنقدر اهميت دارد كه صهيونيست ها و امريكا 
از همان ترفند محمد بن سلمان در ديدار سال گذشته در مسكو 
ــال  براي تهديد و امتيازخواهي بهره گرفتند، ولي پوتين در س
ــته اي به رفتار كودكانه بن سلمان داد تا  گذشته پاسخ شايس
ــتي – وهابي در مسكو براي تغيير رفتار  جرئت تهديد تروريس
روسيه در سوريه را تكرار نكند ولي اين بار براي پوتين متفاوت 
ــازندگان و حاميان و اداره كنندگان تروريسم  است، چراكه س
ــدن مسابقات در مسكو و 11  وهابي براي آرام و امن برگزار ش
ــته ژئوپلتيكي براي تغيير  شهر ديگر روسيه مهم ترين خواس
ــيا را مطرح كرده و  ــه قدرت در غرب آس و اثرگذاري در موازن
ــيه بر همين اساس از زبان  ــدند. روس تا حدودي موفق هم ش
مقامات عالي رتبه خود براي آزادسازي جنوب سوريه به شكل 
غيرمستقيم خواستار عدم مشاركت و عدم حضور مقاومت در 
مناطق نزديك به مرزهاي فلسطين اشغالي شد تا صهيونيست ها 
ــتي در  ــت پروژه صهيونيس ــارت بزرگ خود در شكس از خس
سوريه به خشم نيايند. براي روس ها روشن است كه البي هاي 
صهيونيستي چه نقش پررنگي در سياست هاي ترامپ در قبال 
ــبات  ــيه دارند و همين البي ها در اروپا مي توانند بر مناس روس
ــرايط و نقطه عطف تاريخي قرار دارند،  روسيه و اروپا كه در ش

اختالل و تخريب جدي به عمل آورند.
اروپا چه در قالب اتحاديه و چه در شرايط واگرايي و متالشي 
شدن اتحاديه، مسائل بزرگ اقتصادي و امنيتي دارد كه يكي 

از آنها مرتبط با روسيه است. رفتار تحقيرآميز ترامپ، شايد به 
سمتي حركت كند كه اروپا يا كشورهاي اصلي آن جدايي از 
امريكا را در دستور كار سياست خارجي خود قرار دهند و اين 
امر براي روسيه از جهات مختلف اهميت دارد، به ويژه اينكه 
چهره اي مسالمت آميز در مناسبات با اروپا و مديريت رفتاري 
امريكاي ترامپ از خود نشان دهد. به همين دليل درخواست 
ــوريه از  ضرورت خروج نيروهاي ايران و مقاومت از جنوب س
زبان مقامات روسي اعالم علني مي شود تا به امريكا،  اسرائيل و 
اروپا پيام دهد. حال آنكه روسيه مي داند حتي اگر در مذاكرات 
ــرائيل و اردن براي چگونگي پاكسازي  پيش رو با امريكا، اس
ــئله حضور نيروهاي  تروريست ها به نتيجه هم برسد، بر مس
ــت. موضع صريح  ايراني و يا مقاومت هيچ آثاري نخواهد داش
ــد در مورد ضرورت خروج امريكا و تركيه و سركوب  بشار اس
ــت ها، كه يك روز پس از موضع الوروف مطرح شد،  تروريس
ــيفتگان غرب در داخل  گوياي واقعيت فوق است با اينكه ش
ايران و رسانه هاي عربي و غربي موج عمليات رواني خود را تا 
حدي شدت بخشيدند كه خودشان هم باور كردند ولي وزير 
دفاع رژيم صهيونيستي كه به مسكو سفر كرده، چنان ناكام 
ــا پوتين گفت وگوي  ــم به طور همزمان ب ماند كه نتانياهو ه
تلفني كرد كه حاصل آن علني شدن اختالف مسكو با تل آويو 
در خصوص نيروهاي ايراني و مقاومت شد. امريكايي ها هم كه 
از قبل خبر نهايي شدن توافق در مورد جنوب سوريه را داده 
ــوريه براي حمله به تروريست ها،  بودند، با تجمع نيروهاي س
دستپاچه شده و هشدار داده اند، دليل آن است كه خيالبافي 
آنها براي حذف مقاومت و نيروهاي ايراني، روي زمين فراتر از 
يك جنگ رواني به پيش نخواهد رفت و روسيه نيز نمي خواهد 
ــوريه را برهم بزند و  ــراكت با ايران در س و نمي تواند قواعد ش
حداكثر براي دفع شر صهيونيست ها و دلخوشي رسانه هاي 
آنها موضع گرفته است. بازي هاي جام جهاني در روسيه، صرفاً 
يك رخداد ورزشي بزرگ و تاريخي نيست، بلكه برآيندي از 
ــت كه بايد نتايج و روند آن  اثرگذاري مؤلفه هاي گوناگون اس

را دنبال كرد.

 فريدون حسن

دبير سرويس ورزشى

گوشمان را تيز كنيم كسي فرياد مي زند  جام جهاني در روسيه  از نگاهي ديگر

 ما ديناميتيم
ما ايرانيم 

  هادي محمدي

كارشناس مسائل بين الملل
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مجوز شورای رقابت 
به گرانی مجدد خودروها از تیرماه!

رئيس ش�ورای رقابت: ب�ا افزاي�ش 7/18 درص�دی محص�والت ايران 
خودرو و 7/01 درصدی محصوالت س�ايپا از تيرماه موافقت ش�ده است

اسپانسرها مأموریت 
رسانه ملی را تغییر می دهند

قوانين و مقررات تبليغاتي كشور پيوست فرهنگي مناسبي ندارد 

دي
صا
قت
ا

 خانه دار شدن سخت تر شد
افزايش لجام گس�يخته قيمت ها و عدم اقدام عملي دولت براي كنت�رل اين روند در 
شرايطي صورت مي گيرد كه مردم هر روز شاهد از ميان رفتن هر چه بيشتر دارايي های 
خود هس�تند. در اين بين عده اي هم  با س�رمايه هاي كم خود به دنبال خانه دار شدن 
بودند كه اين نوس�انات ش�ديد بازار، باع�ث برباد رفت�ن رؤياي آنان ش�د | صفحه 4
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طرح: محمود محمدتبريزي| جوان| صفحه 15

يک امضاي 
امريکايي ديگر!

 ريچارد هاس، رئيس شورای روابط خارجی امريكا
پس از امضاي بيانيه بين كره و امريكا  در توئيتي نوشت:

»در بیانیه نشست سنگاپور نه مفهوم خلع سالح اتمی 
 تعریف شده، نه جدول زمانی مشخص شده

 نه جزئیات راستی آزمایی مشخص است. 
 آزاردهنده ترین چیز این است که امریکا

 در ازای این بیانیه چیزی ملموس، یعنی رزمایش های 
نظامی با کره جنوبی را واگذار کرد!«

باالخره رهبران امريكا و كره شمالی يكديگر را در سنگاپور ديدند و دوربين    ها 
تا می توانستند، دست دادن شان را به چشم بينندگان كشيدند. طرف كره ای 

وعده خلع سالح اتمی  و طرف امريكايی وعده پايان مانورهای نظامی و 
خروج نظاميان خود از شبه جزيره كره داده، اما پايان تحريم هارا به پايان فرايند 

 خلع سالح موكول كرده است. امضاهايی بين طرفين رد و بدل شد؛ 
يك امضای امريكايی ديگر در معادالت بين المللی!


