
    با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس، حقوق سربازان 
۷۵ درصد حقوق پایور تعیین شد.  با این مصوبه، حقوق 
سربازان در سال آینده ی��ك میلیون و 800 هزار تومان 

خواهد بود

    دولت جدید امریکا برای هماهنگ کردن برنامه های 
خود با تل آویو که ایران و به ویژه برجام یکی از محورهای 
مهم آن است، تعلل نکرد. مشاور امنیت ملی امریکا در 
جریان گفت وگو با همتای صهیونیست خود، از صحبت 
درباره ایران غافل نشده است. رسانه های صهیونیستی 
نیز از برنام��ه نخست وزیر این رژیم ب��رای راهی کردن 
رئیس موساد به امریکا به منظور گفت وگوهای برجامی 

پرده برداشته اند

    سي و هفتمین جشنواره بین المللي فیلم کوتاه تهران 
در حال برگزاري است. این جشنواره را مي توان محملي 
براي معرفي استعدادهاي نو به سینماي حرفه اي ایران 
دانست و بسیاري از فیلمسازان حرفه اي سینماي بلند، 
روزگاري با آثار کوتاه خود پا به جشنواره تهران گذاشته 
بودند. رقیه توکلي از جمله این فیلمسازان است. توکلي 
در گفت وگو ب��ا »جوان« درب��اره داوري جشنواره فیلم 

کوتاه و سینماي کوتاه توضیحاتي داده است

    نابساماني ه��ا در حوزه اصالح ساخت��ار بودجه باید 
اصالح ش��ود؛ در یک��ي از سازمان هاي مه��م اقتصادي 
گزارش های��ي دریافت کردم که در ط��ول یك سال در 
حوزه مسائل تجارت بیش از  ۲۶0بخشنامه صادر شده 
بود، آن هم جایي ک��ه بخشنامه هاي آن باید ثبات چند 
ساله داشته باشد. بروکراسي بر دست و پاي مردم، تولید 
و اقتصاد زنجیر انداخته و باید اصالح شود و ما باید این 

کارها را با هم پیش ببریم

    معاون پژوهش ه��ای زیربنایی و امور تولیدی مرکز 
پژوهش های مجلس: هدف گذاری طرح جهش تولید و 
تأمین مسکن، احداث ساالنه یك میلیون واحد مسکونی 
است که طبق برآوردها ۴00ه��زار واحد توسط مردم و 
۶00 هزار واحد توسط دولت اح��داث می شود. در این 
طرح سعی شده ایرادات پروژه های قبلی از جمله پروژه 

مسکن مهر برطرف شود

    مقاومت عراق خود را آماده کرده است دربرابر نقشه    ها 
برای به هم ریختن بغداد و جان گرفتن دوباره داعشی    ها 
یك مدافع منفع��ل نباشد و ریاض مستقیم��اً بهای به 
هم ریختن عراق را بپردازد. همزمان ب��ا ادامه اقدامات 
تروریستی داعشی    ها و شهادت گروه��ی از رزمندگان 
نیروی بسیج مردمی عراق، گ��روه »الِویه الوعد الحق « 
مسئولیت حمله موشکی به ری��اض را پذیرفت و تأکید 
کرد که در صورت تکرار این گونه حمالت تروریستی از 
سوی بن سلمان و بن زاید،  حمالت بعدی به »النه های 

شر« در دبی کشانده خواهد شد

 مقاومت عراق: 
 حمله به ریاض شروع کار بود

 دبی منتظر باشد

 1/8 میلیون تومان  
 حداقل حقوق سربازان 

در سال آينده

 رئیس مجلس: 
دولت های ما  با  اقتصاد 

نفتی »رانت جو« بارآمده اند

 ساخت خانه های 
۷۰ تا 1۰۰ متری در طرح 
جهش مسکنی مجلس

ساعت های برجامی 
واشنگتن- تل آویو 

هماهنگ شد

 فيلم كوتاه 
صرفاً پله سينماي بلند نيست
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مادران معسر

یادداشتبینالملل

یادداشتسیاسی

یادداشتورزشی

ویژهجوان

 اولین گام بايدن
براي تغییر سیاست در يمن

دوراهي هاي سرنوشت ساز

کمیته اخالق کجای فوتبال است؟

    مورد عجیب اصالح طلبان
در موضوع »سیلي«

سید رحیم نعمتی

حسن رشوند

دنیا حیدري

دولت جدی��د امریکا تنه��ا دو روز بع��د از ورود ج��و بایدن، 
رئیس جمهور جدید این کشور به ک��اخ سفید نخستین گام 
خاورمیانه ای خود را در مورد یمن برداش��ت. وزارت خارجه 
دولت جدید در روز جمعه اعالم کرد ک��ه فرایند بازنگری در 
تصمیم دولت ترامپ ب��رای قرار دادن نام گ��روه حوثی های 
یمن )انصاراهلل( در فهرست سازمان های تروریستی خارجی 
را آغاز کرده است. کمت��ر از دو هفته قبل بود که وزیر خارجه 
پیشین امریکا مایك پمپئو اعالم کرده بود انصاراهلل یك گروه 
تروریستی اس��ت و نام این گ��روه را در فهرست سازمان های 
تروریستی قرار داده بود تا به قول خ��ودش فشار بر این گروه 
را افزایش داده باشد. حاال بازنگ��ری در این اقدام و خروج نام 
انصاراهلل از این فهرست می تواند نخستین گام و اقدام عملی 
دولت بایدن در خاورمیانه برای جب��ران اقدامات سوء دولت 
ترامپ باشد اما مسئله این است که گام بعدی چه خواهد بود و 
آیا دولت بایدن می تواند به وعده خود برای پایان بخشیدن به 

جنگ شش ساله یمن عمل کند  | صفحه 15

شاید کمتر مقطعي از تاریخ انق��الب اسالمي ، بخصوص در 
10 سال اخیر،  همچون امروز وج��ود داشته باشد که ملت 
ایران هم��ه نوع تحریم از مال��ي و نفتي گرفته ت��ا دارویي و 
تجهی��زات پزشکي تجربه ک��رده باشد،  زمان��ي که موجود 
حقیري همچون » ترامپ«    از دنی��اي سیاست حذف شده 
و موجود جدیدي همچون » بایدن«.   قصد دارد اقدامات به 
نتیجه نرسیده دموکرات ها در چهار سال پیش را مجددا در 
دستور کار گذاشته و ایران اسالم��ي را در گوشه رینگ قرار 
دهد . به تعبیري، غرب و دنباله ه��اي داخلي آن قصد دارند 
در این مقطع زماني ب��ا رفتن »ترامپ« و آم��دن »بایدن« 
جمهوري اسالمي را بار دیگر گرفتار برخي دوگانه هایي کند 
که  با آمدن » بایدن« به همان ری��ل غلط امیدواري به غرب 

سوق دهد| صفحه 2

دو اتفاق مشابه در دو نقطه جهان؛ دو اتفاق فوتبالي با دو برخورد 
کاماًل متفاوت، دو برخورد؛ یکي کاماًل حرفه اي و دیگري کاماًل 
آماتور و تحت فشار!  شنبه ش��ب آنتونیو کونته، سرمربي تیم 
فوتبال اینترمیالن ایتالیا وقتي در پایان بازي مقابل اودینزه که 
به تساوي بدون گل انجامید به داور مسابقه اعتراض کرد و او 
را عامل نتیجه نگرفتن تیمش دانست، بالفاصله با کارت قرمز 
روبه رو شد. شنبه شب و چند ساعت قبل از بازي اینتر با اودینزه 
اما یك بازي هم در ایران انجام شد. دیدار استقالل مقابل سایپا، 
مسابقه اي که نمونه این پرخاشگري به داور مسابقه عیناً در آن 
دیده شد، اما نه خبري از برخورد بود و نه خبري از اخراج. حال 
سؤال اصلي این است که کمیت��ه صیانت از اخالق در فوتبال 
کجاست. مسئولي که نگران آینده انتخابات فدراسیون فوتبال 
براي حفظ صندلي مدیریت خود است، امروز دقیقاً مشغول 

چه کاري است  | صفحه 13

 در حاشیه م��وج اعتراض م��ردم و رسانه ها ب��ه علي اصغر 
عنابستاني، نماینده سبزوار به دلیل سیلي او بر صورت سرباز 
وظیفه راهور، یك موض��وع جالب توجه رسان��ه اي هم رخ 
نمود و آن همراه ش��دن رسانه ها و فعاالن سیاسي و مجازي 
اصالح طلب ب��ا این موج بود. اصالح طلب��ان در موارد مشابه 
قبلي به توجیه اقدام مسئول توهین کننده پرداخته بودند. از 
جمله در ماجراي توهین عباس آخوندي، وزیر وقت مسکن و 
شهرسازي به خبرنگار زن صداوسیما و پرت کردن میکروفن 
او، یا توهین و برخورد محمد باسط درازهي، نماینده سراوان 
در مجل��س دهم ی��ا درگی��ري فیزیکي حم��داهلل کریمي، 
نماینده بیج��ار در مجلس دهم با مأم��ور فرودگاه مهرآباد، 
اصالح طلبان ن��ه تنها موضع محکومی��ت واقعه پیش آمده 
را نداشتند، بلکه بعضاً موضع��ي کاماًل برعکس موضع امروز 

 

اتخاذ کردند  | صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دو  شنبه 6 بهمن 1399 - 11 جمادی الثانی 1443
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  بسیج، ماد ران آزاد  شد ه  را تا رسید ن 
به استقالل مالی همراهی می کند

  پويش »مادر به خانه برمي گردد« را 
راه اندازي کرديم

 زند ان 
جای ماد ران نیست

زنان

گلف وحشت

ترامپ در حال تبدیل شدن به اولین رئیس جمهور امریکاست که نه فقط 
از سیاست رانده شده، که حتی سرگرمی مورد عالقه اش، یعنی بازی گلف 
هم بر او حرام شده است. دیلی میل گزارشی از اولین بازی گلف ترامپ بعد 
از خروج از کاخ سفید منتشر کرده که در تصاویر و فیلم حاشیه آن، ترامپ 

در احاطه سرویس مخفی امریکا است! 
رئیس جمهور امریکا تقاص ترور دی ماه 1398 را پس خواهد داد؛ هر موقع 
و هر جایی که باشد حتی در زمین گلف. حاال دیگر این فقط یك تهدید 
در تهران نیست، بلکه به واقعیتی عینی در زندگی روزمره دونالد ترامپ 
بدل شده که تصاویر و عکس     ها هم بر آن صحه می گذارد. روز یك شنبه، 
فقط دو روز بعد از اینکه حساب توئیتر پایگاه اطالع رسانی رهبرانقالب 
تصویری از گلف بازی دونالد ترامپ منتشر کرد و نوشت »انتقام حتمی 
است. قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقام شان را پس بدهند«، 

روزنامه دیلی میل یك فیلم یك و نیم دقیقه ای از ترامپ منتشر کرد که 
نشان می دهد او در احاطه چند مأم��ور سرویس مخفی امریکا، در حال 
بازی گلف در فلوریدا است. اصل گزارش دیلی میل البته، توصیف رفتن 
او به اولین پایان هفته به »پالم بیچ « فلوریدا است، جایی که ترامپ آن را 
خانه دوم خودش می داند. او هنگام ورود به استراحتگاهش ، با استقبال 
حامیانی روب��ه رو می شود ک��ه روی پوسترهایشان نوشت��ه اند:»هنوز 
رئیس جمهور مایی«؛ »ترامپ برن��ده شد«. روی دیگ��ر سکه اما، یك 
 Trump golfs in Florida« فیلم یك دقیقه و ۲۷ ثانیه ای با عنوان
while Surrounded by secret Service « )ترام��پ در احاطه 
سرویس مخفی در فلوریدا گلف بازی می کند(. در فیلم، به جز خود ترامپ ، 
دست کم پنج نفر با لباس شخصی دیده می شوند که در فاصله ای بسیار 
نزدیك به او ایستاده اند. حضور این نفرات در بازی گلفی که عالقه شخصی 

ترامپ به حساب می آید، نیازی به توضیح اضافه ندارد. 
تازه این ، یك طرف ماجراست. همزمان، نه تنها منتقدان دموکرات ترامپ ، 
بلکه هم حزبی هایش هم در حال مرور طرح     هایی هستند تا از بازگشت 
او به سیاست جلوگیری کنند و پایان حیات سیاسی اش را رقم بزنند. در 
تازه      ترین موضع گیری، سناتور جمهوریخواه میت رامنی گفته که محاکمه 
دونالد ترامپ پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش قانونی است: »اقدامات 
ترامپ در تشویق به شورش، مستلزم پیگیری تدابیری برای محاکمه اوست. 

رأی من بستگی به اسناد و شواهد ارائه شده در سنا دارد.« 
 شبکه الجزیره هم از قول مادلین دین عضو تیم دادستانی برای محاکمه 
پارلمانی دونالد ترامپ نوشت: »هر دو حزب از پیگیری محاکمه ترامپ 
برای اطمینان یافتن از این مسئله که او دیگر در آینده هیچ منصبی برعهده 

نخواهد گرفت، حمایت می کنند. «

 فرمانده كل سپاه:   طرح سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني  توانسته است در مدتي كوتاه اعجازگونه عمل
 و آمار فوتي هاي ناشي از كرونا را دورقمي كند

رئیس سازمان بسیج:    4 میلیون سفیر سالمت در طرح شهید سلیماني همکاري مي کنند
 براي بهمن و اسفند اقدامات بیشتري پیش بیني کرده ايم | صفحه 3

 2 روز پس از انتشار پوستر معنی داری  در توئیت دفتر رهبر انقالب که اشاره ای ضمنی به انتقام گرفتن از قاتل حاج قاسم داشت 
ترامپ که از سیاست رانده شده در زمین گلف خود نیز در محاصره پلیس مخفی حاضر شد

 غربالگري 61 میلیون ایرانی 
با 260 هزار بسیجي

   اجتماعی


