
پايوزيردرپروندهامنيتيکانالها

 ماشين ثبت نام ها كه روز اول بيش از اندازه »مس�افر بي مقصد« سوار كرده بود، روز دوم 
هم مس�افر »زيادي« زد و از جاده »منحرف« ش�د. اين رويه ثبت نام ها تا سه روز ديگر هم 
ادامه دارد و همين طور پيش برود 500 نفري سوار اين ماش�ين خواهند شد. اما اين حباب 
ثبت نام ها كه به طور طبيعي در بررسي صالحيت ها خواهد تركيد، ديروز از روز اول هم فربه تر 
بود. كاربران شبكه هاي اجتماعي عمومًا از چنين حال و روزي در ثبت نام ها ابراز نارضايتي 

مي كنند و برخي براي جلوگيري از ثبت نام افراد فاقد صالحيت، ساز و كار هم ارائه مي دهند.  
ديروز هم نه رئيس جمهور آمد و نه نامزدهايي كه رقيب او در سال 92 بودند و نه آنان كه افكار 
عمومي آنها را رقيب واقعي او در انتخابات پيش رو مي دانند اما آنها كه به كار باد كردن اين 
حباب مي آيند، آمدند! بازي بچه ها با حباب ها نيز وقتي به اوج مي رسد كه حباب بزرگ تري 

درست كنند و آن را ديرتر بتركانند!

حباب ثبت نام هاي خاص فربه تر شد

سخنگوي قوه قضائيه : برخي مديران كانال هاي تلگرام اتهام ضدامنيتي و بعضي هم اتهام  انتشار مطالب مستهجن دارند 
و درباره وزير اطالعات هم مطالبي  مطرح است، جناب آقاي رئيس جمهور كه اطالعات حقوقي دارند مي دانند 

مرجع صالح براي اينكه كسي مرتكب جرم شده است يا نه، وزير اطالعات نيست

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
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يادداشت هاي امروز

آقاي گزارشگر! آنيلي ها قاتل شهيد شيعه 
دلباخته انقالب هستند / معصومه طاهري
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سناريوي ترامپ براي سوريه
هادي محمدي

15

خطاي راهبردي امريكا و امكان پذيري تعميم 
آن / عباس حاجي نجاري
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دولت قوانين حوزه ازدواج و خانواده را اجرايي نمي كند

هر2ازدواجتهرانیها
يكیطالقمیشود!
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در واكنش به لحن تهديدآميز مسكو

ترامپ:قصدورود
بهجنگسوريهنداريم

15

برخیباادعای
نزديكیبهشهيدآويني
برایخودکاسبیمیکنند
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گفت وگوي »جوان« با محمود گبرلو
 سردبير و مجري سابق هفت

پوتين: اميدواريم مجبور به حل  بحران افغانستان  از طريق نظامي نشويم

وزارت خارجه: اتحاديه اروپا چشمانش را  بر واقعيات حقوق شهروندي ايران بسته است

آقاي گزارشگر! آنيلي ها قاتل شهيد شيعه دلباخته انقالب هستند

رئيس جمهور روسيه اعالم  كرد كه اميدوار است مسكو   جهان
مجبور نشود از نيروهاي نظامي خود در تاجيكستان 
ب�راي ح�ل  بح�ران در افغانس�تان اس�تفاده كن�د. 
به گزارش خبرگزاري »اسپوتنيك«، »والديمير پوتين« 
رئيس جمهور روسيه روز چهارشنبه با اشاره به تشديد 
بحران در افغانستان اظهار داشت كه مسكو اميدوار است 
مجبور نشود براي شكستن بن بست موجود در افغانستان 
به اين كشور نيروي نظامي اعزام كند. وي گفت: معتقد 
هستيم كه از نيروهاي نظامي از جمله نيروهاي نظامي 
مس��تقر در پايگاه 201 ارتش در تاجيكستان استفاده 
نكنيم. پوتين بر اهميت به رسميت شناخته شدن قانون 
اساسي افغانستان، آش��تي ملي و خلع سالح گروه هاي 

مخالف در افغانس��تان تأكيد كرد. رئيس جمهور روسيه 
همچنين در ادامه اذع��ان كرد كه درگي��ري احتمالي 
نيروهاي روسي با گروه هاي مس��لح از جمله طالبان در 
افغانس��تان قابل توجيه اس��ت. وي گفت: »ما بر اساس 
اين واقعيت ك��ه بايد به حكومت قانوني افغانس��تان در 
كنار ساير طرف ها كه براي حل و فصل بحران افغانستان 
تالش دارند، كمك كنيم تا در نهايت به صلح دست يابيم 
و افغانستان را به سمتي ببريم تا به حل وفصل صلح آميز 
مسائل داخلي خود دس��ت يابد«. قرار است روز جمعه 
نشست مسكو به ابتكار روسيه با حضور پاكستان، چين، 
افغانستان، هند و كشورهاي آسياي مركزي در رابطه با 
روند صلح در افغانستان برگزار ش��ود. مسكو همواره به 
حمايت از طالبان از سوي ژنرال هاي امريكايي و برخي 

مقامات افغان متهم شده است. مقامات روسي قبل از اين 
نيز از گسترش حضور گروه هاي تروريستي، افراد وابسته 
به داعش در شمال افغانستان و به ويژه واليت بدخشان 
كه با تاجيكستان هم مرز است ابراز نگراني كرده بودند. 
روسيه در چند سال اخير درباره ماهيت مأموريت نظامي 
امريكا در افغانستان ابراز ترديد كرده و بارها خواستار پايان 
دادن به ابهامات حضور نظامي امريكا در افغانستان شده 
است. از سوي ديگر، اخيراً امريكا به تالش براي گسترش 
تروريسم از طريق مرزهاي افغانستان به كشورهاي آسياي 
مركزي متهم شده است. روسيه حضور تروريست ها در 
مرزهاي جنوبي خود تهديدي ب��راي امنيت ملي خود 
مي داند و تالش مي كند از سرايت ناامني ها از افغانستان 

به آسياي مركزي جلوگيري كند. 

س�خنگوي وزارت ام�ور خارج�ه اي�ران، تمدي�د 
تحريم هاي يك جانبه اتحادي�ه اروپا عليه ايران به 
بهانه نقض حقوق بشر را سياستي شكست خورده و 
ناكارآمد دانست و گفت: اين اتحاديه چشمان خود 
را بر واقعيات حقوق ش�هروندي ايران بسته است. 
به گزارش ايرنا، بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور 
خارجه ايران روز چهارش��نبه در واكن��ش به تمديد 
تحريم هاي حقوق بش��ري عليه كش��ورمان توسط 
اتحادي��ه اروپايي اين مطلب را بيان ك��رد. وي اضافه 
كرد: »جمهوري اسالمي ايران روند تكراري و ناسالم 

برخوردهاي دوگانه، سياس��ي و سوءاستفاده ابزاري 
از حقوق بش��ر توس��ط اتحاديه اروپا، از جمله تمديد 
تحريم ه��اي يك جانبه غيرمش��روع ب��ه بهانه نقض 
حقوق بشر را كه سياستي شكست خورده و ناكارآمد 
اس��ت، محكوم مي كند«. متأس��فانه اتحادي��ه اروپا 
نشان داده اس��ت كه درك درس��ت و واقع بينانه اي 
از وضعيت حقوق بش��ر در جمهوري اس��المي ايران 
ندارد و با برخوردهاي كاماًل سياس��ي، چشمان خود 
را بر واقعي��ات مربوط به حقوق ش��هروندي در نظام 
مردم س��االري ديني در ايران بسته است. سخنگوي 

وزارت امورخارجه تصريح كرد: جمهوري اس��المي 
ايران فارغ از اين قبيل وارونه نمايي ها و جوسازي ها به 
مسير خود در حفظ و ارتقاي حقوق شهروندان خود 
بر اساس اصول مترقي اسالمي و قانون اساسي ادامه 
خواهد داد. روز سه ش��نبه ش��وراي اتحاديه اروپا در 
بيانيه اي تحريم هاي حقوق بش��ري عليه ايران را كه 
شامل منع سفر و مسدود شدن دارايي ها عليه 82 فرد 
و يك مؤسسه مي شود، يك س��ال ديگر تمديد كرد. 
اين تحريم ها از سال 2011 توسط اتحاديه اروپا اعمال 

شده و هر سال تمديد مي شود. 

 ج��واد خيابان��ي در اقدامي 

معصومه طاهري
تأس��ف آور در گ��زارش بازي   نگاه

پريشب يوونتوس و بارسلونا، 
بي اطالعي و ناآگاهي گزارشگران فوتبال از مسائل مهم 
سياس��ي و اجتماعي را به رخ مخاطبان كشيد و داغ دل 

دوستداران شهيد ادواردو )مهدي( آنيلي را تازه كرد.
خياباني در اين گزارش  چندين بار و پس از هر بار گلزني 
يوونتوس كه دوربين ها جايگاه ويژه را نش��ان مي داد، با 
ش��كوه تمام از خانواده آنيلي اسم مي برد )آنيلي ها همه 
هس��تند كوچك و بزرگ و نوه و...( بي آنك��ه بداند – و 
اميدواريم ندانسته باشد- كه اين خانواده روي خون شهيد 
شيعه ادواردو آنيلي بنا شده است. شهيدي كه به دست 
صهيونيزم بين الملل ترور شد تا ثروت افسانه اي خانواده 

آنيلي را فرزند مسلمان شده اين خانواده به ارث نبرد.
اش��ارات پي درپي اي��ن گزارش��گر به حض��ور خانواده 
سرشناس آنيلي به عنوان صاحبان باشگاه يونوتوس براي 
دوستداران شهيد آنيلي بازي فوق را تحت الشعاع قرار داد، 
گويي وظيفه معرفي اين خانواده ايتاليايي به عهده آقاي 
گزارشگر است كه هر بار با نمايش تصوير مالكان باشگاه با 

هيجان به تعريف آنها بپردازد.
ادواردو مظلومانه و درحالي كه انواع تهمت ها به او وارد 
ش��ده و هنوز هم ادامه دارد، به ش��هادت رسيد. اكنون 
بعد از 15سال از شهادت ادواردو چندين كتاب در خود 
ايتاليا به دست روزنامه نگاران مشهور منتشر شده كه به 

صورت تحقيقي اذعان مي دارند ادواردو به خاطر به چنگ 
آوردن ميراثش به قتل رس��يده است. او مولتي ميلياردر 
ايتاليايي بود كه به ديدار امام خميني رفت و امام پيشاني 
او را بوس��يد و تصوير حضورش در نم��از جمعه تهران و 
نماز خواندنش در صف اول پش��ت سر حضرت آيت اهلل 
خامنه اي خود گوياست. جرم ادواردو )مهدي( آنيلي اين 
بود كه شيعه شده بود و مي خواست به ايران بيايد تا در 
انقالب اسالمي ثروتش را سهيم كند. در مستند ادواردو 
نيز مي بينيم كه حس��ين عبداللهي مي گويد دوس��تان 
ايراني به ادواردو مي گفتند تقيه ك��ن و به قول معروف 
يكي به ميخ و يكي به نعل بزن اما او مي گفت من عاشق 
اميرالمؤمنين هستم و نمي توانم لحظه اي حقانيت امام 

علي را انكار كنم.
 رضا برجي، كارگردان و مستند س��از كه ركورد عكاسي 
جنگ دنيا را دارد و دوست و همراه شهيد آويني هم بوده 
است در مصاحبه اي با بيان خاطراتش با ادواردو مي گويد: 
ادواردو مي گفت من اگر االن شيعه ام، شيعه بودنم را به 
سختي نگه داشته ام االن هم كه اينجا آمده ام از مراقبينم 

فرار كرده ام و قالشان گذاشته ام. 
اما در روز ميالد امام علي آنچنان از خانواده اي كه هيچ 
ربطي به ادواردو ندارند با عنوان آنيلي ها ياد شد كه انگار 
مخاطب فوتبال ما بايد آنها را به عنوان اسطوره در حوزه 
فوتبال بشناسد، آن هم كساني كه ادواردو را به شهادت 
رساندند تا به ناحق وارثش باشند و نام فاميلي شان را هم 

براي اي��ن وراثت ناميمون عوض كنن��د؛ خانواده اي كه 
پدرش��ان يعني داماد آنيلي ها متهم اصلي قتل ادواردو 
است. آلن الكان پسر يكي از مقامات ارشد صهيونيست 
فرانس��ه كه به عنوان دام��اد تنها دختر خان��واده آنيلي 
فرزندانش همه ميراث اين خاندان را به ارث بردند به گفته 
دوستان ادواردو از همان زمان كه او را شهيد نكرده بودند 

خودش مي گفت مي خواهند من را به قتل برسانند. 
 به ياد داريم چند سال قبل كه مراس��م يادبود ادواردو با 
برنامه نود همزمان شده بود در تماسي تلفني از مسئوالن 
آن برنامه خواستيم تا در صورت امكان به نام ادواردو به 
عنوان مالك باشگاه يوونتوس كه البته 10سال در دهه 
80 ميالدي هم مس��تقيماً مديريت باشگاه را در دست 
داشته است در حد يك تسليت و يادآوري اشاره بشود كه 
مسئوالن برنامه گفتند اين موضوع به بسيج دانش آموزي 

مرتبط است نه برنامه ورزشي نود!  
در هر صورت از انديشه هاي سكوالريزه در فوتبال انتظار 
خاصي نيس��ت اما بد نيست مس��ئوالن و گزارشگران 
پيشكسوت در اين حوزه اطالعات خود را درباره مسائل 
اعتقادي و مهم تاريخي باال ببرند كه بدانند مالك اصلي 
اين باشگاه جوان شيعه اي بوده است كه مالكان غاصب 
فعلي آن به جرم شيعه بودن اموالش را تصاحب كردند 
تا اينقدر در توصيف و معرفي آنهايي كه شايسته تعريف 
نيستند در رس��انه ملي و براي مخاطب جوان و نوجوان 

اسطوره نسازند. 

   سياسي
س�الروز وفات حضرت زينب کبري )س( را تسليت مي گوييم

انتخاب دوازدهم

 محسني اژه اي عضو هيئت نظارت بر 
انتخابات شد

 نامزد نهايي جبهه مردمي ارديبهشت 
معرفي مي شود

 محكومان فتنه در انتخابات شوراها 
رد صالحيت مي شوند

 واکنش ها به ثبت نام احمدی نژاد
 انتقاد دبير شوراي نگهبان از ثبت نام
 افراد کم سواد براي رياست جمهوري 

صفحات 2 و 5 287  نفر ثبت نام کردند

تلويزيون به نامزدهای 
فاقد صالحيت 

»مصاحبه« جايزه می دهد!
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  صداوس�يما در پوش�ش ثبت ن�ام نامزده�اي 
رياست جمهوري غيرحرفه اي و وهن آميز عمل مي كند

درگفت و گو با كارشناسان مطرح شد

مبنای ذهنی و عملی
مدیران سرمایه داری

است نه مقاومتی
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  رزاقی: وظيفه دولت را داديم به بخش خصوصی و 
در 27 سال 1500 ميليارد دالر واردات داشته ايم

امير حيدري در نشست خبري عنوان كرد

ساختار نيروي زميني ارتش 
هجومي و واكنش سریع مي شود
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