
پرونده
صفحه 10

 آینده فوتبال ایران 

پس از انتخاب ریاست فدراسیون

 وزیر خارجه عراق: پرداخت بدهی عراق به ایران 
به زودی آغاز می شود

   براي اولين بار ريل مترو توليد داخل توسط شركت 
ذوب آهن اصفهان ساخته و تحويل شركت بهره برداري 
 Uic60 متروي تهران و حومه شد.  اين ريل ها ۲۵۰ تن
است كه براي تعمير و نگهداري خط ۵ متروي تهران و 

حومه قابل استفاده است

    ارتش و كميته های مردمی يمن با آزادی بلندی های 
»جبل البلق القبلی « يک قدم بزرگ به سمت شهر مأرب 
برداشتند.  به نوش��ته منابع خبری يمنی، بلندی های 
البلق از ناحيه غربی مش��رف بر ش��هر مأرب است و از 
اين رو نقطه ای راهبردی محس��وب می شود. همزمان 
پيشروی های ديگری نيز در محور شمال غرب و جنوب 
غرب م��أرب نيز ص��ورت گرفت. ب��ا آزادی بلندی های 
»البلق القبلی « نيروهای ارتش و انصاراهلل يمن به هفت 

كيلومتری شهر رسيده اند

    در هنر دس��ت بردن در واقعيت امري مرسوم است 
اما قلب حقيقت ممكن است زماني تشويق يا ترغيب يا 
برعكس در مواردي متهم به انگيزه هاي كاسبكارانه شود

»نظری بر هویت کارسازان خارجی و ایرانی 
 کودتای سوم اسفند 1299«  در گفت و شنود 

با قاسم تبریزی

    وزير بهداشت هش��دار داد»مردم خودشان را براي 
طوفان كرونا آماده كنند«. وضعيت كشور از منظر شيوع 
 كرونا يک س��ال پس از ش��يوع اين ويروس در كش��ور 
نه فقط بهتر نيس��ت كه نگران كننده اس��ت. حاال و در 
آس��تانه عيد نوروز مردمي كه يک س��ال اس��ت سبک 
زندگي ش��ان تغيي��ر ك��رده و س��فرها و دورهمي هاي 
معمولش��ان را نداش��ته اند، خس��ته و آماده شكستن 
شيوه نامه هاي بهداشتي هستند،اما وزير بهداشت درباره 
طوفان كرونا هش��دار مي دهد. از ن��گاه وي نمودار  هاي 
شيوع ويروس در كشور اميدوار كننده نيست و احتمال 
جهش هاي تازه ويروس به دليل تنوع ژنتيكي و قوميتي 

در كشورمان بسيار باالست

 نمكي: طوفان كرونا 
در راه است

 حركت قطار ملي 
روي ريل ايراني 

 سوداگري با فقر 
 از »پرنسس هاي کوره« 
تا سینماي جشنواره اي 

 ساواک 167 هزار سند
 درباره رضاخان را 

ثبت نکرده بود

شمخانی: اجازه  نمي دهیم 
 تروریسم  تکفیري 
در منطقه  احیا  شود

 نیروهای یمنی 
 به 7 کیلومتری

 شهر مأرب رسیدند
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  این 89 نفر انتخاب می کنند
   انتخاب مدیر دلسوز

 و کاربلد براي نجات فوتبال

واعظ آشتیانی در گفت وگو با »جوان«: 

 رئیس جديد فوتبال 
باور به مبارزه با فساد 

داشته باشد

ورزشی

یادداشتبینالملل

یادداشتسیاسی

یادداشتفرهنگی

یادداشتورزشی

ویژههایجوان

وزن کشي »حقوق بشر« بايدن 
در رياض

چرا بايد به دنبال گفتمان »تغيير« 
در انتخابات 1400 بود

 حال خوب رئيس سينما 
در اسپانيا!

 منتظر خانه تکانی اساسی 
در فوتبال نباشيد

 مگر امضاي کري 
تضمين نبود؟!

 اصالح رابطه با رهبری 
عمل می خواهد نه نامه

سید رحیم نعمتی

حسن رشوند

جواد محرمي

سعید احمديان

خالصه ارزيابی اداره اطالعات ملی امريكا از پرونده قتل جمال 
خاشقجی روز جمعه ۲6 فوريه منتشر شد. اين همان گزارشی 
اس��ت كه جامعه اطالعات امريكا در دولت ترامپ و بعد از قتل 
خاشقجی تهيه كرده بود و با وجود درخواست مجلس نمايندگان 
برای انتشار آن، دولت ترامپ حاضر به اين كار نشد تا اينكه دولت 
بايدن خالصه آن را منتشر كرد تا دست كم نشان بدهد كه هم 
به درخواست كنگره توجه كرده و هم اينكه به وعده بايدن در 
زمان مبارزات انتخاباتی در اين مورد عمل كرده باشد. در واقع، 
از هفته     ها قبل انتظار می رفت كه اين گزارش منتشر شود و به 
همين جهت نيز مسئله جايگاه وليعهد عربستان سعودی محمد 
بن سلمان در رابطه دولت جديد امريكا با آل سعود در اين مدت 

محل گمانه زنی     ها شده بود | صفحه 15

هر چه به عمر انقالب اس��المي افزوده مي ش��ود و انتخابات  
بيشتري برگزار مي كنيم، بر حجم و تعداد جريان هاي غربگرا 
و سكوالر برای مقابله با جريان مذهبي، واليي و انقالبي افزوده 
و روند تقابلي آنها جدی تر و آش��كارتر مي ش��ود كه برخي از 
پيامده��اي آن عبارتن��د از:1- تند ش��دن ادبيات سياس��ي 
گروه هاي غيرهمس��و؛ ۲- افزايش ضريب مس��ائل امنيتي و 
برنامه هاي فتنه گونه آنها؛ 3- قطبی س��ازی جامعه و كاهش 
امنيت روان��ي فضاي انتخاب��ات و4- افزاي��ش نقش آفرينی 
شبكه هاي اجتماعي و گسترش شايعات و دروغ پراكنی توسط 
اين شبكه ها. همچنين از ديگر آثار روند تقابلي و تشديد تالش 
غرب و غربگرايان »همگرايي گفتمان ها و جريان هاي مخالف 

انقالب اسالمي« است| صفحه 2

رئيس سازمان سينمايي به جاي اينكه فكري به حال سينماي رو 
به زوال ايران كند و ايده و برنامه اي براي برون رفت از اين وضعيت 
نمايد، فرسنگ ها دورتر از ايران براي سخنراني درباره عرفان در 
سينما به اسپانيا رفته است! وقتي سينماي ايران را گرفتار در 
شعار و انفعال شبه روشنفكرانه قلمداد مي كنيم، مصداق بارزش 
مي شود همين سخنراني آقاي رئيس سينما در اسپانيا.  اتفاقاً 
س��ينماي ايران از همين عرفان زدگي مديرانش ضربه اصلي 
را خورده اس��ت؛ مديراني كه همچنان فكر مي كنند سينماي 
ايران اگر چه نمي تواند به عنوان يک محصول با مخاطبانش در 
ايران ارتباط برقرار كند اما توان صدور به كشورهاي خارجي را به 

عنوان يک كاالي لوكس فرهنگي دارد | صفحه 16

امروز قرار است انتخابات فدراسيون فوتبال انجام شود و رئيس 
جديد بعد از يک سال و س��ه ماه كه از استعفای مهدی تاج به 
بهانه بيماری می گذرد، مشخص شود. اهميت مجمع انتخاباتی 
فدراسيون فوتبال سبب شده خيلی ها گوش به زنگ خبرهايی 
باشند كه امروز از سالن اجالس سران محل برگزاری انتخابات 
فوتبال می رسد تا مش��خص ش��ود در نهايت از بين كيومرث 
هاش��می، مصطفی آجرلو، ش��هاب الدين عزيزی خادم و علی 
كريمی، كدام يک می توانند رأی اكثريت مجمع را بگيرند و به 

صندلی رياست فوتبال برسند| صفحه 13

فرمان�ده نیروه�ای تروریس�ت س�نتکام ضمن 
گفت وگو ب�ا یک�ی از ش�بکه های خب�ری امریکا 
در توصی�ف حمله ای�ران ب�ه پایگاه عین االس�د 
گف�ت ک�ه موش�ک    ها بس�یار دقی�ق بودن�د و 
آنها مش�ابه این حمل�ه را تجرب�ه نک�رده بودند. 

بيش از يک سال از حمله ايران به نيروهای امريكايی 
در پايگاه عين االسد می گذرد. اين اقدام كه در پاسخ به 
ترور سپهبد شهيد قاسم سليمانی فرمانده وقت سپاه 
قدس صورت گرفت،پنتاگون را در موضعی قرار داد كه 
پس از مدتی پنهانكاری و ارائه اطالعات قطره چكانی، 
سرانجام به اين حد اكتفا كرد كه 1۰۹ نظامی امريكايی 
دچار آسيب مغزی شده اند.  ژنرال كنت مک كنزی به 
تازگی درباره بزرگ ترين حمله موش��كی كه تاكنون 
عليه امريكايی    ها انجام شده است به شبكه تلويزيونی 
سی بی اس گفت: »گزارش های اطالعاتی كه ما ديديم، 
حاكی از آن بود كه شايد ظرف چند ساعت، شايد چند 
روز و احتماالً چند هفته، سيلی از حمالت مختلف عليه 
نيروهای ما در عراق، سفارتخانه ما و ديگر پايگاه های 

م��ا در آنجا رخ ده��د. « مک كنزی خاطرنش��ان كرد: 
»حمله ای بود كه قطعاً مش��ابه آن را هرگز مش��اهده 
يا تجربه نكرده بوديم...  موش��ک     ها دقيق بودند. آنها 
كاماًل به همان جاي��ی كه بايد برخ��ورد كنند، اصابت 

می كردند.«

 40 نفر در پناهگاهی مناسب برای 10 نفر
آلن جانسون يكی از فرماندهان نيروهای امريكايی در 
عين االسد نيز در توصيف حمله ژانويه ۲۰۲۰ به اين 
پايگاه گفت: »ما شروع به پايين رفتن )از پناهگاه های 
زيرزمينی( كرديم كه شايد حدود 13۵ متر بود، يک 

سوم راه را رفته بوديم كه صدای مهيبی آمد و شنيده 
شد »دارند، می آيند، دارند می آيند، پناه بگيريد، پناه 
بگيريد، پناه بگيريد.«  به اندازه يک زمين فوتبال ديگر 
مانده بود كه بايد می دويدم. نمی دانستم كه موشک 

بعدی چه زمانی قرار است برخورد كند.«
 شانس آوردم زنده ماندم

وی در توصيف ش��دت صدای برخورد موش��ک     ها به 
پايگاه گفت كه موش��ک     ها طوری صدا می كردند كه 
انگار يک قط��ار باری از كنار ش��ما رد می ش��ود. اين 
فرمانده نظامی امريكايی، وضعيت ديگر هم قطارانش را 
اينطور توصيف كرد كه حدود 4۰ نفر به صورت فشرده 
در پناهگاهی كه فقط برای محافظت از 1۰نفر در مقابل 
حمالت بسيار كوچک تر طراحی شده بود، قرار گرفته 
بودند. او تأكيد كرد كه شب حمله ايران به عين االسد 
را فراموش نمی كند و گفت كه هنوز س��ردرد دارد و 
صدا    هايی در گوش خود احس��اس می كند و كابوس 
می بيند و نمی داند چطور زنده مانده است. جانسون در 
اين مورد گفت: »شانس... .  زيرا واقعاً هيچ كس نبايد از 

چنين وضعيتی جان سالم به در می برد.«

مک کنزی: مشابه حمله به عين االسد را  تجربه نکرده بوديم

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
 یک شنبه 10 اسفند 1399 - 16 رجب 1442

سال بیست و سوم- شماره 6157  - 16 صفحه
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صفحه 2

 گزارش بی  سر و ته
 از جانی بی مکافات

 دولتی که با »اونچنان رونقی ایجاد کنم که کسی سراغ یارانه نرود« کار خود را شروع کرد،  حاال تهدید می کند که ما نباشیم 
 همان یارانه را هم  باید بی خیال شوید چنانکه معاون رئیس جمهور درباره همین یارانه ای که ارزش آن یک سی ام شده

می گوید »بعد از ما پرداخت آن)با این بودجه( مشکل است.« و البته این حرف ها هیچ ارتباطی با انتخابات ندارد!

تهديد يارانه ای نوبخت!
   اقتصادی

همت حقوق بشری بایدن این بود که بن سلمان را آمر قتل خاشقجی معرفی اما او را از تحریم و تعقیب معاف کند 
و این یعنی بایدن هم مثل ترامپ، خاشقجی را به گاو شیرده فروخت | صفحه 15
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