
مجلس دهم و آزمون عزت ملي ناچاريم  پوست  پرتغال  را  بکنيم
تیم ملی فوتبال کشورمان به رغم یک بازی فوق العاده 
و جنگن�ده مقابل اس�پانیا قهرم�ان جام جهانی 2010 
با ی�ک گل مغل�وب ش�د، آن ه�م در روزی ک�ه داور 
مسابقه گل تساوی تیم کش�ورمان را پس از استعالم 
از کم�ک داور ویدئویی ب�ه دلیل آفس�اید نپذیرفت . 
ساعت 10 و نیم شب هر چه نزدیک تر   می شد، خیابان های 
تهران خلوت تر از قبل   می شد، مانند سراسر کشور که همه 
در انتظار آغاز مسابقه با اسپانیا بودند، پس از پیروزی برابر 
مراکش دیش��ب خیلی  ها امیدوارتر از قبل چشم به بازی با 
ماتادور  ها داشتند و مصاف شاگردان کرش و هیرو داغ   ترین 
بحث دورهمی  ها بود. علی که در ساعت پایانی شب از خانه 
بیرون زده بود و مسافرکش��ی می کرد، مانن��د خیلی  ها در 
واکنش به پیش بینی اش به نتیجه بازی با صدای کش��یده 
می گفت: »چرا نبریم؟! « س��رانجام ش��مارش معکوس به 
پایان رسید و آندرس کوینیای اروگوئه ای سوت آغاز بازی 
را در ورزشگاه کازان که پر از تماشاگران اسپانیایی و ایرانی 
بود، به صدا در آورد تا در خیابان های سراس��ر کشور پرنده 

هم پر نزند. 
    

علیرضا بیرانوند، سید مجید حسینی، مرتضی پور علی گنجی، 
احسان حاج صفی، رامین رضاییان، امید ابراهیمی، سعید 
عزت اللهی، مهدی طارمی، کریم انصاری فرد، وحید امیری 
و سردار آزمون 11 بازیکنی بودند که کرش مقابل اسپانیا به 
میدان فرستاده بود، ترکیبی که نسبت به بازی با مراکش سه 
تغییر داش��ت. به این ترتیب سید مجید حسینی جانشین 
روزبه چش��می مصدوم ش��د و عزت اللهی بعد از پشت سر 
گذاشتن محرومیت یک جلسه ای جای مسعود شجاعی را 
در ترکیب تیم ملی گرفته بود و طارمی هم به جای علیرضا 
جهانبخش در ترکیب تیم ملی به میدان رفت.  در سوی دیگر 
فرناندو هیرو هم اسپانیا را با یک ترکیب کاماًل هجومی روانه 
مسابقه کرده بود. داوید دخیا، جرارد پیکه، سرخیو راموس، 
دنی کارواخال، یوردی آلبا، س��رخیو بوس��کتس، ایسکو، 
داوید سیلوا، آندرس اینیستا، لوکاس واسکز و دیگو کاستا، 
11 ماتادوری بودند که با تاکتیک 3-3-4 مقابل ایران قرار 
گرفتند. هیرو هم مانند کرش دس��ت به دو تغییر زده بود و 
شاگردانش را با دو بازیکن جدید نسبت به مسابقه با پرتغال 

به میدان فرستاده بود. دنی کارواخال جایگزین ناچو یکی 
از گلزنان اسپانیا در بازی اول ش��ده بود و لوکاس واسکز در 
ترکیب اسپانیایی  ها نیز دومین تغییر اسپانیا بود که او در این 

بازی جایگزین کوکه شده است. 
    

 همان طور که پیش بینی   می شد مسابقه با فشار همه جانبه 
اس��پانیا روی دروازه ایران آغاز شد، شاگردان هیرو با همان 
تیکی تاکای معروف و پاس های متوال��ی به دنبال نزدیک 
ش��دن به محوطه جریمه ایران و زیر فش��ار گذاشتن تیم 
کشورمان بودند، با این حال آرایش دفاعی فشرده شاگردان 
کرش اجازه خلق موقعیت خطرناک روی دروازه بیرانوند را 
گرفته بود. هرچند اس��پانیایی  ها در نیمه اول توپ و میدان 
را در اختیار داش��تند اما عملکرد دفاعی خوب ملی پوشان 
کشورمان سبب شده بود تا ماتادور  ها فقط تا جلوی محوطه 
جریمه جلو بیایند و نتوانند موقعیت گلزنی ایجاد کنند. در 
سوی دیگر هرچند ملی پوشان کشورمان در اکثر زمان بازی 
به دنبال تنها دفع کردن توپ بودند اما در چند موقعیت روی 
ضد حمله های خطرناک می توانستند دروازه دخیا را به خطر 
بیندازند، طوری که می توان گفت به رغم فشار شدید اسپانیا 
موقعیت های خطرناک تیم کشورمان بیشتر از ماتادور  ها بود 
اما در دستپاچگی و فشار باالی مسابقه سبب شد تا مهدی 
طارمی و کریم انصاری فرد نتوانند از فرصت های خوبی در 
این نیمه نصیب شان شد استفاده کنند.   جدی   ترین موقعیت 
گلزنی اسپانیا هم در دقایق تلف شده نیمه اول به دست آمد 
که ضربه داوید سیلوا در پش��ت شش قدم با برخورد به پای 
مدافعان کشورمان به کرنر رفت تا نیمه اول با تساوی بدون 
گل به پایان برس��د، نیمه ای که آمار پایان 72 درصد به 28 
درصد به نفع اسپانیا بود.  نیمه دوم را اسپانیایی  ها خطرناک تر 
و پرفشار تر از نیمه اول آغاز کردند، حمالت اسپانیا در شروع 
این نیمه زهردارتر از 45 دقیقه اول بود. ایران هم البته نسبت 
به نیمه اول رو به جلوتر بازی می کرد و شوت سنگین کریم 
انصاری فرد در دقیقه 53 به پشت دروازه اسپانیا برخورد کرد 
و راهی به دروازه پیدا نکرد. یک دقیقه بعد اما سرانجام دروازه 
ایران باز باشد. بازیکنان تیم ملی پس از مقاومت فوق العاده ای 
که تا این دقیقه داش��تند، در نهایت اسیر بازیکنان حریف 
شدند و پاس دیدنی اینستا به کاستا رسید اما پیش از او دفع 

سریع رضاییان باعث برخورد توپ به این مهاجم شد تا با پای 
کاستا دروازه ایران باز شود و اسپانیا یک بر صفر جلو بیفتد. 
پس از گل کاستا، بازیکنان کشورمان با بیرون آمدن از الک 
دفاعی، تهاجمی تر از قبل به بازی ادامه دادند و در دقیقه 65 
روی یک ضربه ایستگاهی، سعید عزت اللهی از پشت شش 
قدم با یک ش��وت محکم توپ را به دروازه دخیا چسباند اما 
داور پس از استعالم از داور ویدئویی گل را به دلیل آفساید 
نپذیرفت، این اولین گلی بود که در جام جهانی روسیه پس 
از بررس��ی کمک داور ویدئویی پذیرفته نمی شود.  در ادامه 
بازی متعادل تر شد و مانند نیمه اول این اسپانیا نبود که تنها 
روی دروازه ایران باشد و بازیکنان کشورمان هم رو به جلوتر 
برای جبران گل خورده بازی می کردند، در دقیقه 82 سانتر 
وحید امیری پس از الیی زدن به پیک��ه را مهدی طارمی با 
یک ضربه سر به بیرون زد تا یکی از جدی   ترین موقعیت های 
گلزنی کشورمان از دست برود.  با وجود بازی فوق العاده تیم 
کشورمان، تالش های  بازیکنان تا پایان بازی نتیجه ای نداشت 
تا در روزی که حق شاگردان کرش باخت نبود، یک بر صفر 
مقابل اس��پانیا بازنده از زمین بازی خارج ش��وند. در پایان 
بازی های دوم گروه B اسپانیا و پرتغال چهار امتیازی شدند 
و تیم کشورمان با سه امتیاز در رده سوم گروه قرار گرفت تا 
برای صعود چشم به پیروزی مقابل پرتغال در بازی دو   شنبه 

شب داشته باشیم.
 حذف زودهنگام عربستان، مصر و مراکش

تیم های مراکش، مصر و عربس��تان با ج��ام جهانی 2018 
روسیه خداحافظی کردند. دور دوم مرحله گروهی رقابت های 
جام جهانی 2018 روسیه با دیدار روسیه و مصر آغاز شد و 
تیم میزبان با نتیجه س��ه بر یک محمد ص��الح و یارانش را 
شکست داد تا این تیم دومین باخت خود را تجربه کند. کمتر 
کسی فکر می کرد مصر جام 21 را اینگونه پشت سر بگذارد و 
به عنوان اولین تیم با جام جهانی وداع کند. عربستانی  ها هم 
که  در بازی اول با نتیجه 5 بر صفر از روسیه شکست خوردند 
و در بازی دوم هم با نتیجه یک بر صفر مغلوب اروگوئه شدند 
تا هم بد  ترین خط حمله جام جهانی و هم بد  ترین خط دفاع 
را به نام خود ثبت کنند.اما در گروه B نیز پرتغال به لطف گل 
زودهنگام کریس رونالدو مراکش را شکست داد تا شاگردان 

رنار به عنوان دومین تیم آفریقایی از جام کنار بروند. 

 مسئله پیوستن ایران به 
عباس حاجي نجاري

   يادداشت
برخي از کنوانسیون ها و 
معاه��دات بین الملل��ي، 
نظی��ر کنوانس��یون بین المللي مقابله با تروریس��م در 
ماه هاي اخیر به یکي از جدي ترین مسائل کشور تبدیل 
شد و رفت و برگشت آن میان دولت، مجلس و شورای 
نگهبان و ط��رح دیدگاه های مختل��ف پیرامون آن به 
روش��ن تر ش��دن ابعاد آن انجامیده که طبعاً نمی توان 
نسبت به برخی از آثار و پیامدهای اینگونه معاهده ها بر 
مصالح ملی و ایجاد زمینه دخالت نهادهای بین المللی بر 

سرنوشت و مسائل داخلی کشور بی تفاوت بود. 
بر اس��اس اصل 77 قانون اساس��ی کلی��ه عهدنامه ها، 
مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی 
باید به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی برسد، اگرچه 
مجلس در طول سال های گذشته تالش کرده است تا با 
تأمل و بررسی دقیق این عهدنامه ها و قراردادها ضمن 
تسهیل کار دس��تگاه های اجرایی، مصالح کالن ملی را 
در نظر داشته باش��د، اما آنچه که در این ایام و به ویژه 
در بررسی کنوانس��یون مقابله با تأمین مالی تروریسم 
طرح گردید پیامده��ای تصویب این کنوانس��یون بر 
راهبردهای کالن نظام جمهوری اسالمی در حمایت از 
نیروهای مقاومت بود که به رغم تصویب و ارسال الیحه 
آن در دولت و گنجاندن ماده واحده ای که طی آن بتوان 
مبارزات مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی 
را مستثنا نمود، اما به دلیل ویژگی های این کنوانسیون 
و پیش بینی سازوکارهایی در آن که اعمال دیدگاه های 
جمه��وری اس��المی را غیرممکن می س��ازد، مجلس 
نتوانست نسبت به آن تصمیم گیری کند و تصویب آن 

را به تأخیر انداخت. 
مقام معظم رهبری در دیدار روز گذش��ته نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در بخش تبیین وظیفه مجلس 
شورای اس��المی در عرصه قانون گذاری و ریل گذاری 
حرک��ت اجرایی کش��ور ضم��ن تأکی��د ب��ر پرهیز از 
قانون گذاری در مس��ائل خ��الف مصلحت کش��ور به 

موضوع معاهدات و کنوانس��یون های بین المللی اشاره 
و یادآور ش��دند که این معاهدات ابتدا در اتاق های فکر 
قدرت های بزرگ و ب��رای تأمین مناف��ع و مصالح آنها 
پخت وپز می شود و سپس با پیوستن دولت های همسو 
یا دنباله رو یا مرعوب، شکل به ظاهر بین المللی می گیرد 
به گونه ای که اگر کش��ور مس��تقلی مانند ایران، آنها را 
قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می دهند که مثاًل 
150 کشور پذیرفته اند، شما چطور آن را رد می کنید؟ 
رهبر معظم انقالب آنگاه در تبیین راه صحیح برخورد 
با اینگونه کنوانس��یون ها افزودند، همانگونه که درباره 
»برخی کنوانسیون های بین المللی اخیراً مطرح شده در 
مجلس« گفتیم، مجلس شورای اسالمی که رشید، بالغ 
و عاقل است، باید مستقاًل در موضوعاتی مثل مبارزه با 
تروریس��م، یا مبارزه با پولش��ویی قانون گ��ذاری کند. 
ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات 
بین المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد 
به این مفاد به کنوانسیون ها بپیوندیم که از عمق اهداف 

آنها آگاه نیستیم یا می دانیم که مشکالتی دارند. 
تجربه تح��والت س��ال های اخی��ر و مداخل��ه صریح 
قدرت های خارجی در مس��ائل داخلی ای��ران و دیگر 
کشورهای هدف پیامدهای منفی پیوستن به برخی از 
این کنوانسیون ها را آش��کار کرده است، به گونه ای که 
در برخی از آنها نظیر 2030 ام��کان دخالت نهادهای 
بین الملل��ی را در جزئی ترین مس��ائل خصوصی آحاد 
مردم ایجاد می کند و این در حالی اس��ت که برخی از 
همین قدرت ها یا به این کنوانس��یون ها نپیوسته اند و 
یا حتی اگر پیوسته باشند به دلیل قدرت و نفوذی که 
دارند اجازه اعمال نظر و یا دخالت در مسائل داخلی شان 
را به نهادهای مربوطه نمی دهند ک��ه در این زمینه به 
مصادیق فراوانی می توان اش��اره ک��رد و این در حالی 
است که در بسیاری از این عرصه ها، قدرت های سلطه 
اجازه نداده و نمی دهند که کشورهای آماج آنها از آثار و 
پیامدهای مثبت بسیاری از این معاهدات استفاده کنند 
که شاید روشن ترین آن را بتوان در مورد ایران در مورد 

پیمان NPT مثال آورد که به رغم پیوستن ایران به آن، 
امکان و اجازه بهره گیری از مزایای آن را نمی دهند و در 
عین حال همین قدرت ها به آن نپیوسته اند و جهان را 
وارد عرصه یک رقابت وحشتناک تسلیحاتی نموده اند 
و در نقطه مقابل کش��ورهایی نظیر ای��ران را که به آن 
پیوسته اند، به بهانه های مختلف از بهره گیری از مزایای 
آن محروم مي کنن��د که به طور خ��اص در این زمینه 
می توان به کارشکنی انگلیس��ی ها در انتقال کیک زرد 
به ایران به رغم پذیرش برجام و اج��رای تمام مفاد آن 

اشاره کرد. 
اما به رغم مطالب��ه یا اهداف خاصی که ممکن اس��ت 
دولت ها در پیگیری و تالش برای تصویب برخی از این 
عهدنامه ها و کنوانسیون ها داشته باشد، نقش مجلس به 
عنوان عصاره فضائل ملت و اینکه باید مظهر عزت ملی، 
اقتدار و استحکام نظام باشد متفاوت است، نکته ای که 
نمایندگان مجلس در آغازین روز شروع به کار خود بر 
اس��اس اصل 67 قانون اساسی در س��وگند خود بر آن 
متعهد می شوند و عهد می نمایند که در انجام وظایف 
وکال��ت، امانت و تق��وی را رعایت نم��وده و همواره به 
استقالل و اعتالی کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به 
مردم پایبند بوده، از قانون اساسی دفاع کنند و آنگونه که 
رهبری فرمودند اگر اینگونه عمل نشود حضور نماینده 
در مجلس از لحاظ قانون اساس��ی و شرع دچار مشکل 
می شود اما عالوه بر موضوع کنوانسیون ها، رهبر معظم 
انقالب در دیدار دیروز با تأکید بر اینکه نمایندگان در 
قانون گذاری و عمل به وظایف اساسی خود باید مسائل 
مهمی همچون اولویت های کشور، رفع مشکالت مردم 
به ویژه طبق��ات ضعی��ف و متوس��ط، تأثیرناپذیری از 
دیدگاه های غربی، انقالبی گری و پرهیز از اشرافی گری 
را مورد توجه قرار دهند، نمایندگان مجلس را در معرض 
آزمونی قرار دادند که متناسب با شرایط خاص کشور، 
انتظاری فراتر از گذشته از مجلس می رود و باید دید که 
مجلس کنونی در دو س��ال باقیمانده آیا از این آزمون 

موفق بیرون می آید. 
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حقوق بشر را فاضالب خواند و آن را ترک کرد
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