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يادداشت هاي امروز

گروهتروريستيداعشدريکجنايتوحشتناكجديد
50غيرنظاميرادربخشغربيموصلبهقتلرس�اند.
خبرگزاري »نينا«ي عراق روز ش��نبه به نقل ازساكنان 
محل��ي آورده اس��ت ك��ه گ��روه تروريس��تي داع��ش 
50غيرنظامي را در جريان تالش براي فرار از منطقه رأس 
الجاده و المشاهده در بخش غربي موصل دستگير كرد و 
همه را به قتل رساند. نينا به نقل از شهرونداني كه موفق 
به فرار از مناطق تحت كنترل گروه تروريس��تي داعش 
در بخش غربي موصل شده اند، آورده است كه اين گروه 
تروريستي هزاران خانواده را در بخش غربي دربند گرفته 

و به آنها اجازه فرار از منطقه را نمي دهد. اين خبرگزاري 
اضافه كرده اس��ت كه گروه تروريستي داعش قبل از اين 
جنايت، در هفته گذشته نيز در حادثه مشابهي تعدادي 
از شهروندان بيگناه را حين فرار از محله التنك در بخش 
غربي موصل دستگير كرد و به طرز فجيعي به قتل رساند. 
در پي اقدام جنگنده هاي امريكا در 17 مارس گذشته در 
بمباران يك منزل مس��كوني در بخش غربي موصل كه 
منجر به قتل بيش از 200 شهروند شد، عمليات پيشروي 
نيروهاي عراق در بخش غربي موصل به منظور حفاظت 
از جان غيرنظاميان دچار كندي محسوس��ي شده است. 

نيروهاي مسلح عراق در حال حاضر مهم ترين موضع گروه 
تروريستي داعش را كه مسجد تاريخي النوري در بخش 
قديمي شهر موصل است تحت محاصره قرار داده اند، اما 
عناصر داعش همچنان با قرار دادن غيرنظاميان به عنوان 
سپر انساني از پيشروي نيروهاي عراق جلوگيري مي كنند. 
كارشناس��ان امنيتي در منطقه پيش بين��ي مي كنند، با 
حمله موش��كي روز جمعه امريكا به يك��ي از پايگاه هاي 
هوايي س��وريه كه نقش مهمي در جنگ عليه داعش در 
منطقه داشت، تحركات اين گروه تروريستي و نيز ساير 

گروه هاي تروريستي در عراق و سوريه افزايش يابد. 

تظاهرات درمحكوميت حمله نژادپرستانه  عليه نوجوان ايراني در لندن

اتهام زني پادشاه اردن عليه ايران

داعش 50 غيرنظامي را در موصل قتل عام كرد

صدهاتنازفعاالنمدنيروز ش�نبهدرمنطق�هكرويدن  جهان
واقعدرجنوبلندنكهاخيراًشاهدحملهنژادپرستانه
بهيکنوجوانايرانيبود،درمحكوميتاينحملهو
درحماي�تازمهاج�رانومخالفتبانژادپرس�تيو
حم�التناش�يازتنف�رواسالمهراس�ي،تظاهرات

گستردهايرابرپاكردند.
به گزارش ايرنا، تظاهركنندگان روز شنبه پس از تجمع در 
خيابان اصلي و در برابر بازار خريد كرويدن در جنوب لندن، 
به سمت كليساي منطقه موسوم به مثيو تظاهرات كردند. 
تظاهركنندگان پالكاردها و پارچه نوش��ته هايي در دس��ت 
داشتند كه روي آن مواردي چون حمالت نژادپرستانه متوقف 
شود، عليه نژادپرستي بايس��تيم، متحد عليه نژادپرستي و 

فاشيسم و ما همه كرويدن هستيم، مهاجران خوش آمدند و 
نه به اسالم هراسي نوشته شده بود. آنها همچنين شعارهايي 
چون بلند و رسا اعالم مي كنيم كه مهاجران خوش آمدند و نه 

به جنگ و نه به نژادپرستي سرمي دادند. 
جاناتان كالرك، اس��قف منطقه كرويدن در بيانيه اي كه 
از س��وي يكي از فعاالن مدني در جم��ع تظاهركنندگان 
قرائت ش��د، ضمن محكوم كردن حمله نژادپرستانه عليه 
نوجوان ايراني، خاطرنشان س��اخت: اين قبيل رفتارها در 
اين منطقه پذيرفتني نيس��ت. در اين بيانيه آمده اس��ت: 
ما عليه رفتارهاي ناش��ي از تنفر متحد هستيم. ما به تمام 
مليت ها و نژادها احترام مي گذاريم. ما به رغم تفاوت رنگ 
پوست و فرهنگ مان انسان هستيم. كالرك در اين بيانيه 
اضافه كرد: م��ا نهايت تنفرمان را از حوادث نژادپرس��تانه 

اعالم مي كنيم و خود را نس��بت به حف��ظ احترام به تمام 
نژادها متعهد مي دانيم. شماري از سخنرانان در جريان اين 
تظاهرات اعالم كردند كه سياست هاي ضد مهاجرتي ترزا 
مي،  نخست وزير و امبر راد، وزير كشور انگليس سبب شده 
است فضاي تنفر عليه مهاجران در اين كشور شدت گيرد. 
از زمان حمله نژادپرستانه به يك نوجوان 17 ساله ايراني 
به نام ركر احمد در منطقه كرويدن كه در 12 فروردين ماه 
صورت گرفت، اين دومين حرك��ت اعتراضي به حمالت 
نژادپرستانه در اين منطقه است. دهها نفر از فعاالن مدني 
عصر روز يك ش��نبه چهاردهم فروردين ماه گذش��ته در 
اعتراض به حمله نژادپرس��تانه به نوج��وان ايراني و اعالم 
همبس��تگي با وي، در منطقه كروي��دن در جنوب لندن، 

تجمع برگزار كرده بودند. 

پادش�اهاردندرگفتوگوب�ايکرس�انهامريكايي،
اي�رانراب�هحماي�تازتروريس�ممته�مك�رد.
عبداهلل دوم پادشاه اردن روز شنبه در مصاحبه با روزنامه 
واشنگتن پست، گفت كه بيشتر تروريست هاي اردني، 
اصالتاً فلسطيني هستند. وي در اظهاراتي سخيف، ايران 
را به حمايت از تروريسم متهم كرد و مدعي شد كه ايران 
و ابوبكر بغدادي سركرده گروه تروريستي داعش در يك 
كفه تروريسم قرار دارند. وي در ادامه مدعي شد: برخي 

از مشكالت اس��تراتژيك در منطقه ما وجود دارد كه به 
ايران ربط دارد، اما ما فرصت داريم راه حلي براي حل نزاع 
فلسطين و اسرائيل پيدا كنيم. اين امر ثبات را در منطقه 
تقويت و امنيت را براي اسرائيل كه با تهديد ايران روبه رو 
است، محقق مي كند. اگر ما بتوانيم راه حلي براي مسئله 
فلسطين پيدا كنيم، مرحله جديدي از ثبات در منطقه ما 
آغاز مي شود و اسرائيل مي تواند در كنار همسايگان خود 

در منطقه در امنيت زندگي كند. 

پادش��اه اردن در ادامه گفت كه بركناري بش��ار اسد 
در دور بعدي مذاكرات ژنو بررس��ي خواهد شد و در 
مذاكرات آس��تانه كه ما به عنوان ناظر در آن شركت 
داريم، فقط درباره آتش بس گفت وگو مي ش��ود. وي 
افزود: من معتقدم كه روس��يه مي خواهد بش��ار اسد 
طوالني تر از آنچه ما خواهان آن هس��تيم، در قدرت 
باقي بماند، اما من گمان نمي كنم كه روسيه به حفظ 

اسد پايبند باشد. 

نيروهاي مردمي يمن مواضع سعودي ها را 
هدف حمله موشكي قرار دادند

يورش نظاميان بحريني به منازل شهروندان

نيروه�ايارت�شو كميتهه�ايمردمي  جهان
يمندردفاعازخاككشورخودمقابلحمالت
م�داومجنگندههايائتالفعرب�يبهرهبري
عربس�تان،مواض�عنيروه�ايدش�منرادر
اس�تانهايتعز،المخاوالجوفهدفحمالت
دادن�د. ق�رار توپخان�هاي و موش�كي
همزمان ب��ا بمب��اران ش��هرهاي يمن توس��ط 
جنگنده هاي سعودي و متحدانش و كشتارهاي 
انس��ان هاي بي گن��اه، نيروه��اي يمن��ي نيز در 
واكنش به اين جنايات بار ديگر مواضع س��عودي 
و مزدورانش را مورد ه��دف قرار دادند. به گزارش 
پايگاه خبري يمني »المسيره«، يك منبع نظامي 
يمني روز شنبه اعالم كرد كه در جريان بمباران 
موش��كي ارت��ش و كميته هاي مردم��ي يمن به 
اماكن تجمع نيروهاي دشمن در غرب شهرستان 
»المخا« در استان تعز، شماري از مزدوران سعودي 
كش��ته ش��دند. به گفته اين منبع كه اشاره اي به 
نامش نشده است، جنگنده هاي سعودي بيش از 
16 مرتبه مناطق مختلف استان المخا را بمباران 
كردند. در همين حال، يگان هايي از ارتش يمن 
يك خودروي نظامي متعلق به مزدوران سعودي 
را در شهرستان »خب و الشعف« در استان جوف 
هدف قرار دادند كه در اثر آن شماري از نيروهاي 
سعودي كشته شدند. در تعز نيز نيروهاي ارتش 

يمن پيشروي نيروهاي ائتالف عربي به سركردگي 
عربس��تان را دفع كردند كه منجر به كشته شدن 
ش��ماري از نيروهاي دشمن ش��د. از سوي ديگر 
نيروهاي ارتش و كميته هاي مردمي يمن مواضع 
نظاميان س��عودي را در جيزان واق��ع در جنوب 
عربستان بمباران كردند كه در اثر آن يك خودروي 
دشمن منهدم شد. همچنين يك نظامي سعودي 
به دس��ت تك تيراندازان يمني از پ��اي در آمد و 
يگان توپخانه اي ارتش يمن نيروهاي عربستاني 
را در پايگاه نظام��ي »الخوبه« و »الس��ودانه« در 
جنوب جي��زان گلوله ب��اران كردند. بر اس��اس 
گزارش هاي اعالم شده نيروهاي يمني در سه ماه 
گذشته بيش از 120نظامي سعودي را در مناطق 
مختلف اين كشور به هالكت رسانده اند. حمالت 
نيروهاي ارتش يمن در حالي صورت مي گيرد كه 
جنگنده هاي عربستاني روزانه مناطق مختلف يمن 
را بمباران مي كنند. هواپيماهاي متجاوز روز شنبه 
طي چهار نوبت منطقه »المالحيط« در اس��تان 
صعده را بمباران كردند. بمباران مناطق مختلف 
يمن از سوي جنگنده هاي سعودي در سايه سكوت 
محافل بين المللي ادامه دارد؛ حمالتي كه نتيجه اي 
جز كشتار هزاران يمني و نابودي زير ساخت هاي 
اين كشور نداش��ته اس��ت. اين حمالت كه تنها 
قربانيان آن شهروندان يمني هستند، همچنان از 

سوي عربستان و همپيمانانش ادامه دارد. 

نيروهاي امنيتي بحرين در ادامه سركوب اعتراضات 
به سياست هاي دولت و تعقيب معارضان روز شنبه 
نيز به منازل شهروندان در شهرك »القدم« يورش 
بردن��د. همچنين نيروه��اي امنيت��ي بحرين در 
ادامه تعقيب معارضان و بازداش��ت آنها دو جوان 
به نام هاي »جاس��م محمد« و »فيصل سلمان« را 
بازداشت كردند. پايگاه خبري 14 فوريه گزارش داد 
كه ساكنان ابوصيبع و الشاخوره بعداز ظهر شنبه 

در حمايت از آيت اهلل عيس��ي قاسم، رهبر معنوي 
انقالب بحرين و اعالم وفاداري به شهدا تظاهرات 
برگزار كردند. روز جمعه نيز مردم بحرين با برگزاري 
تظاهراتي در نقاط مختلف اين كشور، همبستگي 
خود با چهره هاي انقالبي و بازداشت شدگان را اعالم 
كردند. تظاهرات كنندگان همچنين با س��ر دادن 
ش��عارهايي مخالفت خود را با برگزاري مسابقات 

اتومبيلراني فرمول يك اعالم نمودند. 

امداد رسانی به مناطق زلزله زده تربت جام  | تسنيم

رونمايي از کارنامه ضعيف دولت 
در همايش توسعه روستايي

»جوان«آمارهاياقتصاديسخنرانيرئيسجمهوردرهمايشدولتيديروزرابررسيميكند

باالخره حجم قاچاق كاال و ارز سال 94 چقدر 
است؟!/ هادی غالمحسینی

4

جاه طلبي ترامپ خطرناك تر از تسليحات 
شيميايي/ دكتر سید نعمت اهلل عبدالرحیم زاده

15

اهداف كنگره امريكا در تعويق تحريم ها
عباس حاجي نجاري

2

خيزش 35 شهر امريكا  
عليه ماجراجويي سوري  ترامپ

طباطبايي، ضرابي زاده، حاتمي كيا
مهدويان و حسام نامزدهاي نهايي

چهره سال هنر انقالب
مع�اونهن�ريح�وزه
نام�زد پن�ج هن�ري
نهاي�يكس�بعن�وان
چهرهس�الهنرانقالب
اس�الميرامعرفيكرد.
فاضل نظري، معاون هنري 
حوزه هنري از انتخاب پنج 
نامزد نهايي انتخاب چهره 
سال هنر انقالب اسالمي 
خبر داد و گفت: اين افراد براس��اس ش��يوه انتخاب مرحله 
به مرحله از س��وي جمعي از هنرمندان، مديران فرهنگي و 
نخبگان فرهنگ و هنر انقالب اس��المي پس از بررسي هاي 
نهايي به عنوان پنج گزينه نهايي براي نامزدي كسب عنوان 

چهره سال هنر انقالب اسالمي نائل شدند. 
وي افزود: براساس آرا، سيدمسعود شجاعي طباطبايي، بهناز 
ضرابي زاده، ابراهيم حاتمي كيا، محمدحس��ين مهدويان و 

حميد حسام اين افراد را تشكيل مي دهند. 
نظري ادام��ه داد: تركيب اين پنج نفر تغيي��ر نخواهد كرد و 
اينكه چه فردي مي تواند در نهايت حائز عنوان چهره س��ال 
هنر انقالب ش��ود به تكميل فرآيند جمع آوري آراي نهايي 
نخبگان براي انتخاب بستگي دارد. البته اسامي اعالم شده به 
ترتيب ميزان آرا معرفي شده اند و فاصله كمي ميان سه نفر 
اول براي انتخاب ش��دن وجود دارد. بنابراين براساس ميزان 
آراي كسب شده دو هنرمند ارجمند و نام آشناي هم روزگار ما 
محمدرضا بايرامي و حسن روح االمين كه هر يك آثار ارجمند 
و شايسته اي را در سال 95 خلق كرده اند از جمع كانديداها 
خارج شده اند.  معاون هنري حوزه هنري تأكيد كرد: پيش از 
انتخاب فهرست هفت نفره فهرستي 14 نفره نيز وجود داشت 
كه چهره هاي��ي مانند نادر طالب زاده، س��يدمحمود رضوي، 
ابوالقاس��م طالبي، فرهاد عظيم��ا و برخي ديگ��ر از عزيزان 
هنرمند و نام آش��نا نيز در آن حضور داشتند كه طي فرآيند 

انتخاب مرحله به مرحله اسامي محدودتر شد. 
به گفته نظري، چهره س��ال هنر انقالب در مراسم اختتاميه 
هفته هنر انق��الب روز جمعه هفته ج��اري در حوزه هنري 

معرفي خواهد شد. 

هيئتويژهرئيسجمهورگزارشپالسكوراارائهكرد

تقسيمتقصيردرپالسكو
برايتوجيهناكارآمدي

3

ساليكهنكوستازبهارشپيداست!

گردوغباربهجاي
هوايبهاريدرحلق
مردم5استانكشور

3

رهبرمعظمانقالب:
شهيدصدريکنابغهبود

مرحومشهيدصدرقطعاًيکنابغهبود؛اينيکخصوصيتى
است.خب،ماآدمهاىبااس�تعداددرحوزههاىعلميهكم
نداشتيم؛آدمهايىكهفهمداشتند،سليقهداشتند،پشتكار
داش�تندوكارهاىبزرگىانجامدادند.علماىبزرگمامثل
همينمراجعبزرگىكهدراينصدسالاخيردرايرانوعراق

وجودداشتندهمهمردمانبزرگىبودند
صفحه2

مديري:رونقاقتصاديازبسخوباست
مردمفرشزيرپايشانراهمميفروشند!

هجمهدولتيهابهانتقادهايمجريبرجستهتلويزيونازمديريتاقتصاديكشور

   مهران مديري كه در استندآپ هاي برنامه دورهمي تا به حال چند نوبت به ضعف  مديريت  هاي دولتي 
انتقاد كرده است، بار ديگر وعده ها و رونق ادعايی اقتصادي دولت را به سخره گرفت.  مديري در بخشي 
از برنامه جمعه شب دورهمي گفت: »آدم ديدم از بس رونق اقتصادي خوبه، فرش منزلش را هم فروخته 

است. خالصه تا رونق اقتصادي خوب است، بفروشيد. همه در حال خريد و فروش هستند.«

  جريان سياسي حامي دولت اين نقد ها را برنتافته و در فضاي مجازي به مديري حمله مي كند. نمونه هاي 
متعددي از برخوردهاي قهر آميز كاربران فضاي مجازي با صحبت هاي انتقادي مهران مديري در برنامه 
»دورهمي« در شبكه هاي اجتماعي مشاهده مي ش��ود كه در آن كاربران انتقادهاي مجري دورهمي را 

همسويي با نامزدهاي رقيب رئيس جمهور در انتخابات پيش رو معرفي مي كنند| صفحه16

داراها داراتر 
و فقرا فقيرتر شدند
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