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حوزهعلمیههمهمراهمردمازمسئولینمطالبهگریمیکند

مرجعیِت پیگیری معیشت مردم

دعوت سازمان سینمایی حوزه هنری برای حضور سینماگران 
در مراسم وداع و تشییع پیکرهای ۱۳۵ شهیدگمنام

سازمان سینمایی حوزه هنری همزمان با روز ملی سینما از جامعه سینمایی و هنری 
کشور دعوت کرد تا در مراسم وداع و تشییع پیکرهای ۱۳۵ شهیدگمنام حضور یابند.

 روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری؛ همزمان با روز ملی سینما با صدور 
اطالعیه ای، ضمن قدردانی از همدلی و همراهی همیش��گی س��ینماگران و هنرمندان 
کش��ور در پاسداش��ت مجاهدت ها، ایثارها و فداکاری های فرزندان مخلص و پاک این 
سرزمین عنوان کرد: شرکت در مراسم وداع باشکوه با مظاهر شرف، غیرت و جلوه های 
ایمان، تعهد، والیتمداری و وطن دوستی؛ و تجدید میثاق با آرمانهای متعالی شهیدان 

این مرز و بوم بیش از هر چیزی ساحت روز ملی سینما را غنی و معطر می سازد.

»آخوندی« را عزل نکنید استیضاح می کنیم
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در حال تهیه و تدوین نامه ای خطاب 

به حسن روحانی رئیس جمهور درباره لزوم تغییر در تیم اقتصادی دولت هستند.
حجت االس��الم احد آزادی خواه در بیان جزئی��ات نامه نمایندگان به رئیس جمهور 
گفت: جمعی از نمایندگان نامه ای تدوین کرده اند مبنی بر اینکه رئیس جمهور در تیم 

اقتصادی دولت تغییراتی ایجاد کند.
وی اضافه کرد: ما در زمان سؤال از رئیس جمهور پیام همدلی و همراهی با دولت را به 
جامعه و شخص آقای روحانی ارسال کردیم و حال انتظار داریم که دولت نیز صدای مردم 
و نمایندگان ملت را شنیده و افراد ضعیف و ناکارآمد در تیم اقتصادی خود را تغییر دهد. 

سخنگوی کمیس��یون فرهنگی مجلس، یکی از دغدغه ها و مشکالت جدی مردم را 
بحث مس��کن توصیف کرد و افزود: متأس��فانه آقای آخوندی به عنوان وزیر راه، تحرکات 
الزم را برای رفع دغدغه های مردم در حوزه مس��کن ندارد، حتی ایش��ان در نشس��تی که 
به یکی از کمیسیون های مجلس آمد، در میان تعجب نمایندگان مسئولیت خود درباره 
قیمت مسکن را نپذیرفت و همین باعث شد نمایندگان به این جمع بندی برسند که آقای 
آخوندی اهتمامی برای مدیریت بازار مسکن که یکی از مطالبات جدی مردم است، ندارد. 
آزادی خواه با اش��اره به دغدغه جدی نمایندگان برای بهبود وضعیت مس��کن در 
کش��ور گفت: با توجه به تمامی مباحث ذکرشده، جمعی از نمایندگان استیضاح وزیر 
راه را کلی��د زده اند، اما ما بر آن ش��دیم پیش از برگزاری جلس��ه اس��تیضاح، از آقای 
رئیس جمه��ور بخواهیم که وزیری همچون آقای آخون��دی را که توجهی به مطالبات 

فارس ملت ندارد را عزل کند. 

حمله موشکی و توپخانه ای به مواضع نظامیان سعودی در نجران و جیزان
منابع یمنی از حمله موش��کی تالفی جویانه ارت��ش و کمیته های مردمی یمن به 

مواضع و تجمعات نظامیان سعودی در جیزان و نجران خبر دادند.
المس��یره گزارش داد چندین موشک کاتیوشا به تجمعات مزدوران ارتش سعودی 

در موضع الطلعه در نجران شلیک شد و تلفاتی به آنها وارد آمد.
در جیزان عربس��تان هم مواضع نظامیان س��عودی در الخشل، المجازیع و مشعل 

هدف حمله یگان توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی قرار گرفت.
المسیره همچنین از حمله غافلگیرکننده ارتش و کمیته های مردمی به مواضع مزدوران 

در العریش در الوازعیه استان تعز خبر داد که به کشته شدن شماری از آنها منجر شد.
از سوی دیگر در ادامه تجاوزات رژیم سعودی به یمن، ارتش رژیم روستاهای مرزی در 
استان صعده را با موشک و توپخانه هدف قرار داد. همچنین در حمله گسترده جنگنده های 

سعودی به استان الحدیده، چهار نفر از جمله یک کودک به شهادت رسیدند.

اخبار یک
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غرب آسیا همچنان به عنوان کانون اصلی تحوالت 
جهانی اس��ت که سپهرسیاس��ی � امنیتی آن تاثیر 
بسیاری بر ساختار نظام جهانی خواهد داشت. آنچه در 
تحوالت هفته های اخیر منطقه مشاهده می شود یک 
نقطه مشترک دارد و آن عملکردهای ایاالت متحده 
آمریکاست. در افغانستان در حالی ۱7 سال از حضور 
نیروهای آمریکایی به بهانه حادثه ۱۱ سپتامبر سال 
200۱ می گذرد که این روزها عملیات های تروریستی 
گس��ترده ای علیه مردم این کش��ور صورت می گیرد 
در حالی که اس��ناد و ش��واهد نشانگر نقش آمریکا و 
متحدانش در افزایش تروریس��م در این کشور است. 
جالب توجه آنکه مقابله با ای��ران ازجمله اهداف این 

تروریسم پروری عنوان شده است. 
در ع��راق مطالبات مردمی در حالی مردم بصره 
را به خیابان آورده که تمام شواهد و مدارک از نقش 
آمریکا و سعودی برای به انحراف کشاندن مطالبات 
مردم��ی حکای��ت دارد که نمون��ه آن حمله عناصر 
غیرمردمی به کنسولگری ایران در بصره بوده است. 

جال��ب توج��ه آنکه حمالت موش��کی نزدیک 
س��فارت آمری��کا در بغ��داد نیز در فضای رس��انه 
ای و تبلیغاتی آمریکا به ایران نس��بت داده ش��ده 
اس��ت. نکته دیگر در باب عراق اع��الم حمایت از 
گروهک ه��ای تروریس��تی و ضدانق��الب حاض��ر 
در اقلی��م کردس��تان ع��راق اس��ت. در حالی این 
تروریس��ت ها تهدید امنیت ملی ایران و عراق بوده 
و در نتیج��ه نیروهای مس��لح ای��ران در چارچوب 
امنیت منطقه آنها را هدف قرار داده اند، اما آمریکا 
در لوای نام مدعی حقوق بشر این اقدام را محکوم 

و رسما به حمایت از تروریستها پرداخته است.
 بعد دیگر رفتار آمریکا در قبال تحوالت سوریه 
است در حالی ارتش سوریه و متحدانش با چراغ سبز 
و تایید س��ازمان ملل برای عملیات علیه تروریستها 
در ادلب آماده می شوند که آمریکا و برخی کشورها 
مانند فرانس��ه و انگلیس ضمن محکوم س��ازی این 
عملیات سناریوی ادعای سالح شیمیایی را در پیش 
گرفته اند. جالب توجه آنکه س��ران آمریکا موضعی 
منفی در قبال نشست سه جانبه سران ایران، ترکیه 
و روسیه در تهران که برای حل بحران سوریه بوده 
گرفته که خود سندی بر تروریسم پروری و ضدیت 

واشنگتن با صلح و امنیت جهانی است.
 در باب یمن نیز گزارش های سازمان ملل نشان 
می دهد موشک هایی که مردم یمن از جمله اتوبوس 
حامل دانش آموزان را هدف قرار داده اند آمریکایی 
ب��وده اند. آمریکا نه تنه��ا از این اقدام خود حمایت 
می کند بلک��ه دادگاه الهه را نیز درباره بازگش��ایی 
پرون��ده جنایات خود تهدید کرده اس��ت. در حوزه 
فلسطین نیز آمریکا پس از انتقال سفارت از تل آویو 
به قدس اکنون ابعاد جدید خدمت رس��انی به رژیم 
صهیونیس��تی را در پیش گرفته که لغو کمک ها به 
آنروا برای حذف حق بازگشت فلسطینی ها به وطن، 
ارائه طرح کنفدراسیون فلسطین � اردن که در اصل 
برای توجیه اشغال کامل کرانه باختری است و... از 

جمله این اقدامات است.
 نکته دیگر آنکه دیروز نشست وزرای دفاع شورای 
هم��کاری خلیج فارس و کش��ورهای اردن و مصر با 
آمریکا در حالی در کویت برگزار شد که ژنرال ژوزف 
وو تل فرمانده مرکزی نیروهای آمریکایی خواس��تار 

اتحاد کشورهای عربی علیه ایران شده است. 
مجموع این تحرکات در حالی صورت می گیرد 
که یک اصل در تمام آن مشترک است و آن اقدام 
علیه ایران اس��ت که در چارچوب سیاست قدیمی 
آمری��کا مبنی ب��ر بران��دازی نظام ای��ران صورت 
می گی��رد. در چنین ش��رایطی یک س��وال مطرح 
می ش��ود و آن ا ینکه آیا مقامات ارش��د جمهوری 
اس��المی باید در نشست آتی س��ازمان ملل متحد 
حض��ور یابن��د یا خیر، ب��ه ویژه اینک��ه ترامپ که 
ریاس��ت ش��ورای امنیت را دارد ادع��ای برگزاری 

نشستی درباره ایران را مطرح کرده است؟ 
با توجه به ش��رایط اصل حضور در سازمان ملل 
امری مفید و قابل تامل می نماید که می تواند مولفه ای 
برای بیان دیدگاه های جمهوری اسالمی ایران باشد، 
اما در باب حضور رئیس جمهوری در نشست شورای 
امنیت و رودررویی با ترامپ مولفه های دیگری باید در 
نظر گرفته شود. ترامپ تالش دارد تا ایران را تسلیم 

شده در برابر طرح های خود معرفی کند.
 ب��ا توجه ب��ه این ش��واهد به خوب��ی می توان 
دریاف��ت که مذاکره با آمریکا در هر زمانی و مکانی 
و حتی حضور در نشس��ت شورای امنیت در سطح 
سران کشور نمی تواند دستاورد مثبتی داشته باشد 
و خس��ارت های بس��یاری ب��ه هم��راه دارد لذا اگر 
قرار بر حضور در نشس��ت س��ازمان ملل باشد باید 
در ح��د س��خنرانی در مجمع عموم��ی و  رایزنی با 
کشورهای دوست باشد و باید در نظر داشت آمریکا 
همان آمریکای قدیم است و هرگز نمی تواند حالل 
مشکالت کشور باشد چنانکه زهر همیشه زهر است 
و کشنده و نمی تواند پادزهر و درمانگر دردها باشد.

سرمقاله

اسالمستیزیآلسعودوآلخلیفه
درمحرمابعادتازهایگرفت

تعرضمزدوران
بهنمادهایعاشورایی
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ابعاد جدید اسالم ستیزی  ویژه گروهفرادید مهره های آمریکایی در منطقه در ایام محرم گ�زارش
آغاز ش��ده چنانکه مزدوران آل خلیفه و آل سعود ضمن سرکوب 
مراسم های عزاداری ساالر شهیدان به تخریب موکب ها و مساجد 

و حسینیه ها پرداخته اند. 

رییسکلدادگستریتهراناعالمکرد:

صدوررایبرای
مشاییوجوانفکر

اسفندیار رحیم مشایی به ۶ سال و نیم حبس 
و علی اکبر جوانفکر به ۴ سال حبس محکوم شدند
طبق قانون این دو از زمان ابالغ رای ۲۰ روز وقت 

دارند تا نسبت به درخواست واخواهی و طرح پرونده 
در دادگاه تجدید اقدام کنند

نمایندگانملت؛
پشتپازدنبهایرانبهضرر
همهکشورهایمنطقهاست

سیاستروزخروجشرکتهایتجاریهمپیماناقتصادکشوررابررسیمیکند؛

راهبرد تجاری ایران 
در رویارویی با ملخک های اقتصادی 

بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای محمد صفری

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده داغدار تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد 
منان برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان شکیبایی در رضای به تقدیر 

پروردگار خواهانیم.
همکارانشمادرروزنامهسیاستروز


