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وقتی می گوییم تیم ملی به این مفهوم اســت 
که هر که در ایــن تیم عضویت دارد باید برای 
اعتای نام ایران اســامی تــاش کند و حتی 

جان خود را در راه آن فدا کند.
تیم ملی برای همه کشــورهای دنیا ارزشمند 
اســت،  هر کشــوری برای رســیدن به جایگاه 
ورزشــی تاش فراوانی می کند و هزینه زیادی 
را متقبل می شــود،  آن کشــورهایی که که با 
وجود ســرمایه گذاری و هزینه هنگفت به یک 
جام جهانی یا المپیک راه نمی یابند،  افسوس و 

حسرت می خورند.
همه اعضای تیم پس از از راه یابی به یک اتفاق 
ورزشــی بزرگ سعی و تاششــان آن است تا 
بتواننــد امتیاز کســب کنند تا نام وطنشــان 

پرآوازه تر شود.
فرصت حضور هر فرد در تیم ملی امتیازی است 
که به هرکسی داده نمی شود و این توانایی هایی 
او اســت که باعث حضــور در یک اتفاق بزرگ 
ورزشی می شود و البته هزینه های سنگینی که 
دولت برای تیم ملی در هر رشته ورزشی خرج 
می کند.اعضای تیم ملی باید قدر این فرصت را 

بدانند و تحت تأثیر حواشی قرار نگیرند.
ایــن روزها در چند مســابقه بین المللی برخی 
تیم هــای ملی خــوش درخشــیدند و مقام به 
دست آوردند، اما فضای سیاسی حاکم به خاطر 
آشــوب ها و اغتشاشات باعث شد تا اعضای این 

تیم ها از خود شادی بروز ندهند.
در ایــن میان از همه مهمتــر حضور تیم ملی 
فوتبــال در میدان جام جهانی قطر اســت که 
کمتــر از 10 روز دیگر آغاز می شــود. فوتبال 
در میــان افکار عمومی اهمیــت زیادی دارد و 
حــال که تیم ملی ایران راهی جام جهانی قطر 
شده، فرصتی است تا مردم با حال و هوای جام 
جهانی اندکی از فضای ســنگین فتنه و آشوب 

بیرون بیایند.
این که برخی از ورزشــکاران هنگام پیروزی و 
گل زدن از خود شادی بروز نمی دهند نمی تواند 
دلیل منطقی داشته باشــد. آنها از چه چیزی 
ناراحــت هســتند؟ با چــه تفکــری همراهی 

می کنند؟
آیا از اصل مســئله یعنی فتنه و آشــوب گایه 
دارند؟! یــا تحت تأثیر رســانه های معاند قرار 
گرفته اند که حتی ســرود ملــی را هم هنگام 
نواختن آن نمی خوانند؟ غمگین مرگ مرحومه 
 مهســا امینی هســتند یا دیگــر جان باختگان 

فتنه اخیر؟
کشــته ها و شــهدای درگیری ها آیــا کمتر از 
جریان مقابل اســت که قصد داشــته و دارد تا 

ایران را ناامن  و تبدیل به سوریه کند؟!
از اعضــای تیم ملی فوتبــال انتظار می رود که 
حواشــی را کنار بگذارند،  اگر مغموم و ناراحت 
هستند پس چگونه در باشگاه های خارجی خود 
بازی می کنند و با روحیه گل هم می زنند. اگر 

تضعیف روحیه شده اند چگونه بازی می کنند؟
تیم ملــی جای بازی های سیاســی نیســت،  
وزیر ورزش نیز نســبت به رفتارهای برخی از 

ورزشکاران انتقاد و اعتراض دارد.
سرود جمهوری اسامی ایران،  سرود ملی است 
و همــه آنهایی کــه زیر پرچم ایران اســامی 
رشــد کرده اند مدیون آن هســتند و باید برای 
حفظ پرچم و اعتای آن بکوشــند، اگر غیر از 
این باشــد نباید جایگاهی داشــته باشند. وزیر 
ورزش و جوانــان و دیگر مســئوالن با اعضای 
 تیم ملی ســخن بگویند تا رفتار ناپسند خود را 

کنار بگذارند.
روز پنجشــنبه در دیدار دوســتانه و تدارکاتی 
ایــران و نیکاراگوئه بازیکنــان تیم ملی فوتبال 
ایــران ســرود جمهوری اســامی ایــران را 
نمی خواندند و تنها ســه تن از آنها به خواندن 
ســرود اقدام کرد. اگر بازیکنی به سرود کشور 
خود اعتقاد نداشــته باشــد و احترام نگذارد، 
چگونه می خواهد از نام و پرچم ایران اســامی 

دفاع کند.
جوانان این کشور 8 سال در دوران دفاع مقدس 
زیر پرچم جمهوری اســامی ایران جنگیدند و 
یک وجب از خاک کشــور در دســت دشمنان 
باقی نماند،  آنها با همه بی مهری ها و کمبودها 
مقاومت کردند تا امنیت و تمامیت ارضی ایران 
حفظ شود. ورزشکاران به یاد بیاورند که شهدای 
شاه چراغ به کدامین گناه به شهادت رسیدند؟ 
به یاد آنها و به یاد دیگر شــهدای امنیت کشور 

دل ها را صاف کنند و پا به میدان بگذارند.

تیم ملی!

سردار حاجی زاده خبر داد:

ساخت موشک بالستیک 
هایپرسونیک توسط سپاه
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ــر ــبـ خـ

سرمقاله

سلیمی نمین:

برای گفت و گو، کوتاهی داشته ایم
یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: غفلت از گفت وگوی بین نسلی یا بین اقشار جامعه موجب 

شده که بدخواهان ایران برای ضربه زدن به کشورمان امیدوار شوند.
عباس ســلیمی نمین در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که »گفت وگو یک مقوله عقانی است«، 
اظهار کرد: در هر جامعه ای سایق مختلف وجود دارد و این سایق باید بتوانند با گفت وگو، با 
یکدیگر در ارتباط باشــند تا درک واقعی از  هم بدست بیاورند. گفت وگو در سطح کان کشور 
یکی از بهترین روش ها برای بیشترشدن اشتراکات و کمرنگ شدن افتراقات است. تاش نکردن 
برای گفت وگو، فرصتی برای کســانی ایجاد می کند که دنبال شــکنندگی جامعه هستند. وی 
ادامه داد: ما در گذشــته قطعا در زمینه گفت وگو کوتاهی داشــته ایم. در این بین هم کســانی 
که دنبال تضعیف جامعه ایران هســتند، برنامه های خود را اجرا کرده اند، با این حال در شرایط 
فعلی همچنان می توان با گفت وگو، مســائل مورد اختاف یا مســائلی که موجب رنجش اقشار 
 یا اقوام مختلف شــده را بررســی کرد تا به نتیجه درســتی برسد و هرکســی متوجه شود که 

ضعف هایش کجاست.
این تحلیلگر مسائل سیاسی کشور با اشاره به این که »باید میان گفت وگو با مردم و گفت وگو در 
ســطح بین الملل تفکیک قائل شویم« تصریح کرد: در گفت وگو با هموطنان خود که اشتراکات 
جدی با آن ها داریم باید باالترین ســطح از انعطاف وجود داشــته باشد، اما گفت وگو در سطح 
بین الملل حتما باید با بدبینی باشد و اساس بر این گذاشته شود که دشمن علیه ما سناریوهای 
تبلیغاتی ایجاد کرده و در مقابل او باید بســیار هوشمندانه عمل کرد تا حاصل گفت وگو همانی 
نباشد که او می خواهد. مثا بیش از دو دهه است که دشمن در زمینه هسته ای اتهام ساخت یا 
حرکت به ســمت ساخت بمب هسته ای را مطرح کرده است تا بتواند جلوی رشد علمی کشور 
را بگیرد که تاحدی هم در این زمینه موفقیت هایی بدست آورده است. گفت وگو در اینجا باید 
با دقت زیادی انجام شود، زیرا اینجا جای خوش بینی یا انعطاف حداکثری نیست، در حالی که 

در داخل کشور در زمینه گفت وگو باید انعطاف حداکثری داشت.
ســلیمی همچنین با بیان این که »همه مردم خواهان زندگی بهتر و مناســب تری هســتند«، 
گفت: افراد نادری هستند که ِعرق ملی نداشته و خود را به بیگانه فروخته اند، اما کلیت جامعه، 
خواهان پیشرفت کشــور و بهبود شاخص های مختلف کشور است؛ بنابراین گفت وگو می تواند 
ســوءتفاهم ها را برطرف سازد تا دشمن فرصت سوءاستفاده نداشته باشد. اگر فاصله میان اقشار 
مختلف جامعه زیاد شــود، دشمن روی همین اختافات ســرمایه گذاری می کند که اکنون تا 
حدودی هم همین اتفاق رخ داده اســت. غفلت از گفت وگوی بین نســلی یا بین اقشار جامعه 

موجب شده که دشمن  و بدخواهان ایران  برای ضربه زدن به کشورمان امیدوار شوند.
وی با مخالفت با این نظر که »برای گفت وگو دیر شده است«، خاطرنشان کرد: گفت وگو اساس 
و اصل زندگی جمعی اســت. هیچ وقت برای گفت وگو دیر نیســت و هر زمانی گفت وگو شروع 
شــود، جلوی زیان را می گیرد. البته می شــود بیان کرد که گفت وگو سخت شده است اما نمی 
شــود گفت که گفت وگو دیگر هیچ جایگاهی ندارد. اگر گفت وگو دیر انجام شــود، یافتن زیان 
مفاهمه هم ســخت می شــود، اما هیچ وقت گفت وگو کارآمدی خود را ازدســت نخواهد داد، 
مخصوصا که  برخی مطالبات دانشــجویان، مطالبات خیلی فراگیری نیســت و محدود به قشر 
خود دانشجو است. ما باید فراتر از این سطح از مطالبات، درباره مسائل فراگیر جامعه هم گفت 
وگو داشته باشــیم. گفت وگو درباره مطالبه نحوه فعالیت سلف دانشجویی که یک گفت وگوی 
حداقلی اســت. گفت وگو درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی کار دشواری است، زیرا دیدگاه ها 

و راهکارهای مختلفی در این زمینه ها وجود دارد، اما همین گفت وگوها هم باید انجام شود.
تحلیلگر مســائل سیاسی کشور با اشاره به این که »برخی مطالبات دانشجویی پیچیده نیست و 
می توان درباره آن گفت وگو کرد و به نتیجه رسید«، اظهار کرد: باید درباره مطالبات دانشجویی 
گفــت وگــو کرد که آیا این مطالبات بــه بهبود محیط علمی کمک کرده یــا به آن ضربه می 
زند. این بحث ها که پیچیده نیســت و صاحب نظران می توانند درباره آن گفت وگو کرده و به 
نتیجه ای برســند که به نفع محیط علمی کشور باشد. سلیمی همچنین با بیان این که »حضور 
مسئوالن دولتی در دانشگاه به آغاز گفت وگو کمک می کند«، افزود: قرار نیست کسی استبداد 
رای داشــته باشد. مسئول باید در جمع دانشــجویی حرف خود را بزند و حرف دانشجو را هم 
بشــنود. نفس شنیدن مهم نیست و قرار نیست کســی فشار بیاورد که طرف مقابل حرف او را 
بپذیرد. البته گفت وگو هم قاعده دارد و کمترین قاعده آن این است که طرفین با آرامش حرف 
یکدیگر را شنیده، به طرف مخالف فرصت حرف زدن بدهند و دیدگاه خود را مطرح کنند. البته 
در این بین برخی دانشجویان نمی خواهند نظر طرف مقابل را بشنوند. وقتی جنجال می شود، 
یعنی بنا بر شــنیده شدن حرف طرف مقابل نیست. کســی هم که به اصول گفت وگو پایبند 
نیست، نباید انتظار داشته باشد که حرفش شنیده شده و تاثیرگذار باشد. جنجال کردن، شعار 

زشت دادن و زدن حرف های نامربوط، ابزار گفت وگو نیست.
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ترسیده اند و به حالت آماده باش درآمده اند

 برای گفت و گو
 کوتاهی داشته ایم
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