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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

دنیای فوتبالی

همآغوشــی فوتبــال بــه عنــوان یــک ورزش
جــذاب و گروهــی بــا فرهنــگ و اقتصــاد
حساســیت ملتهــا را نســبت بــه نتایــج
آن خصوصــاً در تورنمنتهــای بینالمللــی
بــاال بــرده و جلوهگــری بازیکنــان در چنیــن
عرصــهای از جهــات تاکتیکــی ،تکنیکــی و
اخالقــی و همچنیــن برخــورداری آنهــا از روحیــه
تیمــی و نقــش کادر فنــی در گزینشهــا،
مهــره چینیهــا ،تعویضهــا و کار روی
قــدرت بدنــی بازیکنــان بــه هیجــان اینگونــه
مســابقات میافزایــد .از جملــه پدیدههــای
برجســته در جریــان ایــن مســابقات واکنــش
مــردم پــس از پیــروزی تیــم کشورشــان در
رودرروییهــای جهانــی اســت کــه از منظــر
جامعهشناســی حایــز اهمیــت شــایانی اســت.
نحــوهی شــادمانی مــردم ایــران از زن و مــرد
و کــودک و جــوان پــس از مشــاهده پیــروزی
کشورشــان تفــاوت زیــادی بــا شــادی مــردم
ســایر کشــورها دارد و نشــاندهندهی ایــن
اســت کــه وجــود خألهــای فــراوان بــرای ابــراز
شــادی موجــب میگــردد کــه مــردم چنیــن
فرصتــی را غنیمــت بشــمارند و ایــن مســئله
بــرای ایرانیــان ســاکن در خــارج از کشــور از
لحــاظ هویتــی و ابــراز وجــود و بــر ســر زبــان
افتــادن نــام زادگاهشــان خیلــی مهــم اســت.
تجربــه ثابــت کــرده اســت کــه وقتــی سیاســت
بــه صــورت تمــام قــد وارد ورزش میشــود
بــه برخــی از دســتاوردهای صلحآمیــز ورزش
آســیب وارد میکنــد زیــرا ورزش عرصــهی
رقابــت ســالم کشورهاســت بــدون جنــگ و
خونریــزی و عــاری از بــه رخ کشــیدن مســایل
نــژادی و کینههــای تاریخــی امــا زمانــی کــه
شــخصی مثــل هیتلــر در جریــان بازیهــای
المپیــک بــه حضــور یــک سیاهپوســت واکنــش
منفــی نشــان میدهــد مــورد اعتــراض افــکار
عمومــی جهانــی قــرار میگیــرد .در واقــع
میادیــن ورزشــی عرص ـهی تمریــن همزیســتی
مســالمتآمیز انسانهاســت کــه در عیــن
رقابــت و تــاش بــرای ســبقت گرفتــن از
یکدیگــر ملــزم بــه رعایــت قواعــد اخالقــی و
بــازی جوانمردانــه هســتند .هــر چنــد رســوبات
بــر جــای مانــده از کینههــای تاریخــی اجــازه
نمیدهــد کــه سیاســت بــه طــور کلــی دخالتــی
در رقابتهــای ورزشــی نداشــته باشــد .همیــن
داســتان حمایــت فلســطینیها از تیــم مراکــش
و دعــوت از مردمشــان بــرای تشــویق مراکــش
کــه در فضــای مجــازی بازتــاب زیــادی
داشــت ریشــه در صــورت پــان عربیســم دارد.
عربهــا ضربالمثلــی دارنــد کــه بیانگــر
تعصــب نــژادی آنهاســت .ایــن گفتــه کــه
"بــرادرت را یــاری کــن اگــر چــه حــق بــا او
نباشــد" از چنیــن رویکــردی حکایــت دارد! و
اجتنابناپذیــر بــودن ورود سیاســت را بــه
ورزش نشــان میدهــد .هــر چنــد گاهــی
البیگریهــای پشــت پــرده میتوانــد روی
کمرنــگ شــدن چنیــن رویکــردی مؤثــر باشــد.
حمایــت عــراق و عربســتان و چنــد کشــور
دیگــر از میزبانــی مشــترک آمریــکا ،مکزیــک
و کانــادا بــرای میزبانــی جــام جهانــی فوتبــال
در ســال  2026در حالــی صــورت گرفــت کــه
کشــور عربــی مراکــش بــه عنــوان متقاضــی
میزبانــی انتظــار چنیــن رفتــاری را نداشــت ولی
گاهــی ســرمایهگذاری عربهــا در ســاخت
ورزشــگاهها و خریــد باشــگاههای بــزرگ
ورزشــی و عوایــد اقتصــادی آنهــا در جریــان
مســابقات جهانــی موجــب میشــود کــه روی
تصمیــم آنهــا بــا وجــود عــرب بودنشــان در
چنیــن انتخاباتــی تأثیــر بگــذارد.
تأثیــر سیاســت روی ورزش بــه انــدازهای
اســت کــه هنــوز هــم صــدا و ســیما بــا پخــش
چندیــن بــارهی بــازی ایــران و آمریــکا ســعی
میکنــد ریش ـهی ایــن پیــروزی را در منازعــات
سیاســی جســتجو کنــد در حالــی کــه اگــر
نتیجــه غیــر از ایــن بــود چنیــن کاری صــورت
نمیگرفــت!
اگــر مــا بخواهیــم پیــروزی ایــران در برابــر
مراکــش را بــه عملکــرد فدراســیون فوتبــال
پیونــد بزنیــم موجــب خنــدهی جهانیــان
خواهیــم شــد زیــرا مــا تیمــی را بــه
رقابتهــای جهانــی روســیه فرســتادیم کــه
کمتریــن بــازی تدارکاتــی را در مقایســه بــا
ســایر کشــورهای راهیافتــه بــه ایــن تورنمنــت
داشــت امــا خاصیــت سیاســت ایــن اســت کــه
عمــ ً
ا آســمان را بــه ریســمان پیونــد میزنــد
و دســت آخــر عــدهای غیرمؤثــر در توفیــق
ورزشــکاران کنــار آنهــا میایســتند و عکــس
یــادگاری میگیرنــد!
فوتبــال گاهــی میتوانــد نقــش داروی
تســکیندهنده را بــازی کنــد .اگــر دولــت بــه
اد امه د  ر ستون روبرو
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طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور در دستور مجلس
وزرای جهــاد کشــاورزی و اقتصــاد بــا حضــور
در جلســات علنــی سهشــنبه و چهارشــنبه
ایــن هفتــه مجلــس بــه شــش ســوال اســدهلل
عباســی و جــواد کریمــی قدوســی نماینــدگان
رودســر و مشــهد پاســخ میدهنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مجلــس شــورای
اســامی در هفتــه جــاری طــرح حقــوق و
دســتمزد مدیــران و مقامــات کشــور ،طــرح
اصــاح مــوادی از قانــون آییننامــه داخلــی
مجلــس شــورای اســامی اعــاده شــده از
شــورای محتــرم نگهبــان ،طــرح تمدیــد
مهلــت جــذب اعتبــارات تملــک داراییهــای
ســرمایهای و مالــی ســال  ۱۳۹۶کل کشــور
اعــاده شــده از شــورای محتــرم نگهبــان،
طــرح اطــاع بنــد الــف مــاده  ۹۰قانــون
برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی
ایــران ،طــرح یــک فوریتــی اصــاح مــاده
 ۱قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
و رد الیحــه یــک فورتــی اصــاح بخشــی از
ســاختار دولــت را در دســتور کار دارد.
همچنیــن نماینــدگان مجلــس الیحــه
اصــاح قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی
تروریســم ،الیحــه حفاظــت از خــاک،
الیحــه عضویــت دولــت جمهــوری اســامی
ایــران در همکاریهــای تأییــد صالحیــت

آزمایشــگاهی آسیا-اقیانوســیه ،الیحــه
تشــکیل ســازمان صنایــع دریایــی نیروهــای
مســلح ،الیحــه حمایــت از کــودکان و
نوجوانــان ،الیحــه معافیــت وزارتخانههــا و
موسســات دولتــی از پرداخــت هزینههــای

بدسرپرســت ،طــرح استفســاریه بنــد  ۲مــاده
 ۲قانــون مالیاتهــای مســتقیم ،طــرح
صــدور چــک ،طــرح اصــاح قانــون حداکثــر
اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی در
تأمیــن نیازهــای کشــور و تقویــت آنهــا در

ثبتــی ،طــرح الحــاق مــوادی بــه قانــون
آییننامــه داخلــی مجلــس ،رد طــرح
دهیاریهــا ،طــرح استفســاریه مــاده ۳۶
قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر و
ارتقــای نظــام مالــی کشــور ،بررســی طــرح
اصــاح تبصــره مــاده  ۲۶قانــون حمایــت
از کــودکان و نوجوانــان بیسرپرســت و

امــر صــادرات را در دســتور رســیدگی دارنــد.
همچنیــن انتخــاب رئیــس کمیســیون
اصــل  ۹۰قانــون اساســی بــا پیشــنهاد
هیــأت رئیســه مجلــس ،گــزارش کمیســیون
انــرژی در مــورد نحــوه اجــرای قانــون
اصــاح الگــوی مصــرف انــرژی مصــوب
 ۱۳۸۹/۱۲/۴در اجــرای بنــد  ۷مــاده ۴۹

آییننامــه داخلــی مجلــس ،بررســی
تقاضــای عــدهای از نماینــدگان مجلــس
شــورای اســامی در مــورد تشــکیل
کمیســیون ویــژه فضــای مجــازی ،گــزارش
کمیســیون عمــران مبنــی بــر رد تقاضــای
تحقیــق و تفحــص از نحــوه ســاخت و ســاز
و هزینههــا و مدیریــت نمایشــگاه شــهر
آفتــاب ،نحــوه تغییــر کاربریهــا و واگــذاری
امــاک شــهرداری تهــران بــه ویــژه بوســتان
مــادر ،گــزارش کمیســیون اقتصــادی مبنــی
بــر تصویــب تقاضــای تحقیــق و تفحــص از
نحــوه واگــذاری هلدینــگ پتروشــیمی باختــر
بــه بخــش خصوصــی ،گــزارش نهایــی
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
در مــورد تحقیــق و تفحــص از وضعیــت
افــراد دوتابعیتــی و دارای گریــن کارت
در حــوزه مســئوالن و مدیــران ارشــد و
شناســایی خألهــای قانونــی ،بررســی
تقاضــای عــدهای از نماینــدگان مجلــس
شــورای اســامی در مــورد تشــکیل
کمیســیون ویــژه بررســی الیحه کنوانســیون
مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم و بررســی
تقاضــای عــدهای از نماینــدگان مجلــس
شــورای اســامی در مــورد رســیدگی بــه
طــرح جامــع مدیریــت شــهری طبــق اصــل
 ۸۵قانــون اساســی در دســتور کار هفتــه
جــاری نماینــدگان مجلــس قــرار دارد.

وزیر آموزش و پرورش:

مهارت های اجتماعی به دانش آموزان آموزش داده می شود
ایرنــا  -وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت:
ارائــه مهــارت هــای اجتماعــی بــه
دانــش آمــوزان در قالــب فــوق برنامــه و
در دوره متوســطه اول آغــاز مــی شــود و
بــه تدریــج در دیگــر پایــه هــای تحصیلــی
گســترش مــی یابــد.
ســید محمــد بطحایــی روز شــنبه در
گفــت و گــو بــا خبرنــگار حــوزه آمــوزش
ایرنــا اظهــار داشــت :از آنجــا کــه نــوع
مــواردی کــه مــی توانــد دانــش آمــوز
را تهدیــد کنــد ،متفــاوت اســت وزارت
آمــوزش و پــرورش توســعه و گســترش
مهارت های اجتماعی را در دستور کار دارد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بخشــی از
آمــوزش هــا در برنامــه رســمی خواهــد

آمــد و بخشــی بــه صــورت فــوق برنامــه
در کالس هــا ارائــه مــی شــود ،تصریــح

کــرد :از مهرمــاه شــاهد گســترش آمــوزش
ایــن مهــارت هــا در مــدارس خواهیــم

بــود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش یــاد آور
شــد :ایــن آمــوزش هــا ،در حقیقــت
تمریــن انجــام فعالیــت هایــی اســت تــا
بچــه هــا بتواننــد خودشــان را در مقابلــه بــا
تهدیدهــای بیرونــی محافظــت کننــد ،بــه
چــه کســی اعتمــاد کــرده و نگرانــی هــای
خــود را مطــرح کننــد.
بطحایــی اضافــه کــرد :بنــا داریــم ابتــدا
آمــوزش مهــارت هــای اجتماعــی را در
متوســطه اول آغــاز کنیــم کــه البتــه
بخشــی از آن اجبــاری و بــه صــورت
فــوق برنامــه خواهــد بــود و بــه تدریــج
بخشــی از برنامــه درســی بــه ایــن
موضــوع اختصــاص داده مــی شــود.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد

مقاومت برخی سیاستمداران در اجرای طرح ساماندهی
آموزش عالی

رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا تاکیــد
بــر اینکــه بایــد ســاماندهی مراکــز آمــوزش
عالــی بــدون دخالــت سیاســتمداران بــه
وزارت علــوم واگــذار شــود ،گفــت :متاســفانه
برخــی از مســئوالن بخاطــر منافــع شــخصی
خــود دنبــال توســعه مراکــز آمــوزش عالــی
هســتند و حتــی در برابــر تعطیلــی برخــی
مراکــز بــی کیفیــت مقاومــت میکننــد.
دکتــر محمــد کافــی در گفــت و گــو بــا
ایســنا ،ضمــن اعــام ایــن مطلــب بــه
مهمتریــن راهــکار ســاماندهی مراکــز
آمــوزش عالــی در کشــور اشــاره کــرد و
افــزود :متاســفانه در کشــور مــا وضعیــت بــه
گونــهای اســت کــه افــرادی کــه بــه آرای
مــردم نیــاز دارنــد ،تــاش میکننــد تــا
قــول راهانــدازی مراکــز علمــی در آن منطقــه
یــا شهرســتان بدهنــد ،در حالــی کــه نبایــد
ایــن افــراد مراکــز علمــی را وجهالمصالحــه

رایگیــری قــرار دهنــد.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :منافــع شــخصی
برخــی مســئوالن موجــب شــده مــا امــروزه
شــاهد توســعه بیرویــه مراکــز آمــوزش
عالــی در کشــور باشــیم .بطوری کــه برخــی

شهرســتانهای بســیار کوچــک بیــش از ۱۰
مرکــز آمــوزش عالــی دارنــد و  ۲۵درصــد
ســاکنین آنهــا دانشــجو هســتند.
رئیــس دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا تاکیــد
بــر اینکــه بســیاری از نماینــدگان مجلــس در
برابــر تعطیلــی برخــی مراکــز آمــوزش عالــی
ناکارآمــد مقاومــت میکننــد ،گفــت :طــرح
ســاماندهی مراکــز آمــوزش عالــی در دســتور
کار وزارت علــوم قــرار دارد کــه بر اســاس آن
مراکــز غیــر کیفــی بایــد تجمیــع یــا حــذف
شــوند .ایــن در حالــی اســت کــه متاســفانه
برخــی مســئوالن بخصــوص نماینــدگان
مجلــس به خاطــر منافــع شــخصی خــود
در برابــر اجــرای ایــن طــرح و در نهایــت
تعطیلــی آن مراکــز مقاومــت میکننــد و
ایــن اقــدام آنهــا بــا مصالــح و منافــع ملــی
در تضــاد اســت.
دکتــر کافــی اظهارکــرد :بایــد اجــرای

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:

طــرح ســاماندهی مراکــز آمــوزش عالــی
بــدون دخالــت سیاســتمداران بــه وزارت
علــوم واگــذار شــود تــا یــک مرکــز بــرای
آینــده آمــوزش عالــی برنامهریــزی و
تصمیمگیــری کنــد و اینطــور نباشــد
کــه امــروزه هــر یــک از زیــر نظامهــای
آموزشــی نظیــر دانشــگاه آزاد ،دانشــگاه
فنیحرفــهای ،علمــی  -کاربــردی و
پیــام نــور بخواهنــد ســاز خــود را بزننــد و
دنبــال گســترش رشــته و مقطــع تحصیلــی
در دانشــگاه باشــند.
بــه گفتــه وی ،اگــر برنامهریــزی آمــوزش
عالــی کشــور توســط وزارت علــوم صــورت
بگیــرد ،نــگاه انقباضــی بــه رشــتهها و
مقاطــع در خصــوص همــه زیرنظامهــای
آموزشــی ،اجرایــی خواهــد شــد و پراکندگــی
تصمیمگیــری در ایــن زمینــه اتفــاق
میافتــد.

هیچ نیروی نظامی از حزباهلل یا ایران در جنوب سوریه حضور ندارد

وزیــر جنــگ رژیــم صهیونیســتی اظهــار
کــرد ،هیــچ نیــروی نظامــی از ایــران یــا
نیرویــی وابســته بــه حــزباهلل لبنــان در
جنــوب ســوریه حضــور نــدارد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری
تــاس ،مرکــز مطبوعاتــی وزارت جنگ رژیم
صهیونیســتی بــه نقــل از آویگــدور لیبرمــن،
وزیــر جنــگ ایــن رژیــم اعــام کــرد :در
بــاره ســوریه بایــد بگویــم کــه حــزباهلل
و ایــران هیــچ گونــه حضــور نظامــی در

جنــوب ایــن کشــور ندارنــد ،امــکان دارد
کــه در ایــن منطقــه چنــد ده تــن مشــاور
نظامــی باشــند امــا هیــچ نیــروی نظامی در
آنجــا وجــود نــدارد.
ایــن وزیــر رژیــم صهیونیســتی در ادامــه
گفــت :خواســت اســرائیل در بــاره ســوریه
کامــا روشــن اســت و آن هــم دور کــردن
کامــل حــزباهلل و ایــران از خــاک ســوریه
اســت.
لیبرمــن در ادامــه مدعــی شــد :ســامانه دفاع
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هوایــی ســوریه هیــچ گونــه نگرانــی در
اســرائیل ایجــاد نمیکنــد و مــا میدانیــم
چگونــه بــر آن غلبــه یابیــم ،امیدواریــم کــه
مجبــور نشــویم ایــن ســامانهها را هــدف
قــرار دهیــم ،مــا واقعــا دنبــال تحقــق یــک
مســاله هســتیم و آن هــم تضمیــن امنیــت
و زندگــی آرام بــرای شــهروندانمان اســت،
بــه همیــن دلیــل امیدواریــم کــه هیــچ
گونــه تنــش و درگیــری وجــود نداشــته
باشــد.

مدیر سابق کمپین انتخاباتی
ترامپ زندانی شد

مدیــر ســابق کمپیــن انتخاباتــی رئیسجمهــوری
آمریــکا بــه اتهــام تــاش بــرای نفــوذ روی شــاهدان
پرونــدهاش راهــی زنــدان شــد تــا مــدت زمــان پیــش
از برگــزاری دادگاه را در بازداشــت بــه ســر ببــرد .او بــه
پولشــویی ،البیگــری غیرقانونــی بــرای کشــور خارجــی و
فرار مالیاتی متهم است.

بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری رویتــرز ،پــل
مانافــورت ،تاجــر و جمهوریخــواه فعالــی اســت کــه
هــدف تحقیقــات شــورای ویــژه رابــرت مولــر در بــاره
نقــش روســیه در انتخابــات  2016قــرار گرفتــه اســت و بــا
اتهامــات مالــی از جملــه توطئــه بــرای پولشــویی و فریفتــن
ایــاالت متحــده رســما متهــم شــده اســت .او تمامــی
اتهامــات را رد میکنــد.
رابــرت مولــر ،رئیــس تیــم ویــژه تحقیقــات "ترامــپ –
روســیه" هفتــه گذشــته پــل مانافــورت را بــه تــاش بــرای
نفــوذ روی شــاهدان پرونــده متهــم کــرد .ایــن مقــام ســابق
دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهــوری آمریــکا جمعــه اتهاماتش را
تکذیــب کــرد امــا امــی برمــن جکســون ،قاضــی منطقـهای
آمریــکا در واشــنگتن آزادی مشــروط او را لغــو کــرد و او را
بــه زنــدان فرســتاد.
ســخنگوی مدیــر ســابق کمپیــن انتخاباتــی ترامــپ هنــوز
بــه ایــن تصمیــم واکنشــی نشــان نــداده اســت .تیــم
دفاعــی مانافــورت در پیامــی توئیتــری ایــن تصمیــم را زیــر
ســوال بــرده و نوشــت ،چــرا او بایــد هــدف یــک تحقیقــات
دو حزبــی قــرار بگیــرد؟ آنهــا تحقیقــات مولــر را بــا نیــت
سیاســی میداننــد .ترامــپ هــم ارجــاع مانافــورت بــه
زنــدان را غیرمنصفانــه توصیــف کــرد.
بــا وجــود اینکــه پــل مانافــورت هنــوز رســما محکــوم و
زندانــی نشــده اســت ،ترامــپ نوشــت :وای ،چــه محکومیــت
ســختی بــرای پــل مانافــورت .بســیار غیرمنصفانــه اســت.
مولــر کــه در بــاره "ریاســت جمهــوری مشــکوک" ترامــپ
تحقیقــات میکنــد در تــاش اســت تــا مشــخص کنــد
آیــا کمپیــن ترامــپ بــا روســیه در تمــاس بــوده و آیــا
ترامــپ بــه صــورت غیرقانونــی بــرای مانعتراشــی در رونــد
تحقیقــات تــاش کــرده اســت یــا خیــر .مســکو تمامــی
اتهامــات آژانــس اطالعاتــی آمریــکا را مبنــی بــر مداخلــه
در انتخابــات رد کــرده و ترامــپ هــم اتهــام همدســتی را
نمیپذیــرد.
مانافــورت قــرار اســت مــاه ســپتامبر در واشــنگتن محاکمــه
شــود و بــا دادگاه دیگــری در مــاه ژوئیــه در بــاره اتهامــات
مرتبــط در دادگاهــی در ویرجینیــا روبــرو اســت .هیــچ کــدام
از اتهامــات او بــه مداخلــه بــا روســیه مرتبــط نیســت و
عمدتــا بــه قبــل از دورانــی بازمیگــردد کــه او ریاســت
کمپیــن ترامــپ را برعهــده داشــت.
اد  امه از ستون روبرو

حســاب هــر ایرانــی صــد میلیــون تومــان یارانه
واریــز میکــرد نمیتوانســت تــا ایــن انــدازه
آنهــا را خوشــحال کنــد و بــدون کوچکتریــن
هزینــ ه اینگونــه بــه صــورت خودجــوش آنهــا
را بــه خیابانهــا بکشــاند بــه طــوری کــه تــا
پاســی از شــب بــه پایکوبــی و رقــص و اظهــار
شــادمانی بپردازنــد .اینهــا همــه از معجــزات
فوتبــال اســت کــه بــه عنــوان جذابتریــن
بــازی گروهــی جایــگاه ویــژهای بــرای خــود در
فرهنــگ بشــری دســت و پــا کــرده اســت.
فوتبــال بــرد و باخــت دارد و آمیزهای از اندیشــه،
برنامهریــزی ،قــدرت بدنــی ،تاکتیــک و تکنیــک
و تشــویق و بازدارندگــی روانــی و کارگروهــی و
هماهنگــی و همچنیــن تــوان اقتصــادی و غرور و
انگیزههــای درونــی اســت کــه البتــه شــانس و
شــرایط غیرمنتظــره نیــز در آن مؤثــر اســت کــه
بــا حــذف هــر کــدام از ایــن عوامــل میتــوان
در انتظــار تغییــر نتیجــه بــود.
بــا هم ـهی اینهــا بــرای ملتهایــی کــه فوتبــال
آنهــا اقتصــادی نیســت ،رقابتهــای جهانــی
فوتبــال یــک ماهــی بیشــتر طــول نمیکشــد
و بــا پایــان یافتــن ایــن مســابقات همــه بایــد
بــه فکــر اصــل و اســاس زندگــی کــه فعالیــت
اقتصــادی اســت باشــند و مســئولین هــم بایــد
بداننــد کــه دل مشــغولی مــردم و جوانــان بــه
فوتبــال بــه درازا نمیانجامــد و همیــن کســانی
کــه شــب تــا صبــح بــه پایکوبــی میپردازنــد
مطالبــهی اصلــی آنهــا پــس از فــرو نشســتن
هیجانــات فوتبالــی ،آب و نــان و مســکن و رفــاه
و آزادی و حقــوق شــهروندی اســت کــه اگــر
همــهی ایــن نیازهــا بــه خوبــی تأمیــن شــود
از دل آن فوتبالــی بیــرون میآیــد کــه تفــاوت
زیــادی بــا فوتبالــی دارد کــه اگــر غیــرت و از
خودگذشــتگی و اتفاقــات غیرمنتظــره را از آن
بگیریــم چیــز زیــادی از آن باقــی نمیمانــد!

