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 وقتی فالن کنوانسیون یا معاهده مورد بحث است و موافقان و مخالفاناستداللهای خود را مطرح می کنند دو طرف نباید یکدیگر را به همراهی با
دشمن متهم کنند و به جان هم بیفتند
 مرزهای فرهنگی نیز همچون مرزهای جغرافیایی نیاز به مراقبت دارند باید درباره معنای جوانگرایی فکر و تعمق کرد.جوانگرایی ،پیر زدایی نیست -دشمن واقعی ما امریکا است

تو را ای کهن بوم و بر
دوست دارم

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح پنجشنبه در دیدار نمایندگان منتخب ملت در مجلس خبرگان رهبری ،با تأکید بر ضرورت ایجاد یک گفتمان و
فهم عمیق عمومی درباره «نوع و چگونگی مواجهه کشور و افراد مؤثر با چالشها و حوادث» به تبیین یازده دوگانه مطرح در این زمینه پرداختند
و خاطرنشــان کردند :در مقابل تهاجم حداکثری دشــمنان باید به بســیج حداکثری امکانات و تواناییها و نیروهای خود اقدام کنیم تا در پرتو باور
عمیق مردم و مسئوالن به ذکر الهی و توکل به خدا ،پروردگار وعدههای صادق خود را درباره ملت بزرگ ایران محقق سازد.

نماز جمعه
خونین
در نیوزیلند

تروریستهاباانگیزههای
مهاجرستیزی با حمله به دو
مسجددرنیوزیلند49،نمازگزار
را به شهادت رساندند
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ماجرای باورنکردنی ابرپروژهای که در سفر
رئیس جمهوری به گیالن افتتاح شد

برای دومین بار راهآهن
از دل البرز گذشت
5

روزنامــه ایــران امســال کتابچــهای
موضوعی دربــاره وطن و ایران منتشــر
روایت جلد
کــرده اســت .در ایــن کتابچــه ســراغ
چهرههــای نامــدار فرهنگــی ،هنــری ،ورزشــی ،اقتصــادی،
سیاســی و اجتماعــی رفتیــم و از آنها درباره ایران پرســیدیم.
اینکه راز عشــق به ایران چیســت؟ چه در این سرزمین نهفته
اســت که آن را از نامالیمــات روزگارحفظ میکند؟ در کتابچه
سال  98روزنامه ایران سعی شده از این منظر مانایی تاریخی
و توانایــی فرهنگــی ،هنــری ،سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعی،
اقلیمــی و قومی ایران مرور شــود .امروز کــه موجودیت ایران

گپ و گفتی با وزیر آموزش و پرورش و همسرش
مدرسهای که صدایش
بیشتر است موفقتر است

بهاريهاي از احمد مسجدجامعي
و اردشير رستمي
و با پیشنهاداتی برای نوروز در کافه ایران

از نــگاه بدخواهــان در خطر اســت ،داشــتههایمان را بار دیگر
ببینیم؛ ظرفیتهای مغفول و تواناییهای مکشوف را در نظر
بگیریم ،راههای رفته و نرفته را بازخوانی کنیم .آنچه روزنامه
ایران در بیستوپنجمین سال حیات و گذر از هفت هزارمین
شــماره خود در پــی آن اســت ،بازگویی «آنچه خود داشــت»
اســت در عصــر ایرانســتیزی .در صفحاتی هم بــه «زندگی»
پرداختهایــم؛ بــه خلوت آدمها و امیدها و ایدههایشــان .البته
آداب ســفر و عــادات نــوروزی هــم جــای خاصــی در کتابچه
امســال دارد .راهنماهای ســفر هم داریم برای مسافران .کجا
برویم؟ چطور برویم؟ چطور با فناوری برنامهریزی کنیم؟ در

طرح :اردشیر رستمی

رئیس دفتر رئیس جمهوری:
اولویت دولت
رفع مشکالت مردم است

بخــش «کافه» هم پیشــنهاداتی داریم برای تعطیالت نوروز؛
از کتاب و فیلم تا سفر؛ البته از زبان چهرههای مختلف .آنچه
امروز منتشر شده ،ویژهنامه نوروزی صرف نیست؛ کتابچهای
است موضوعی درباره ایران؛ نام و نمایی از وطن .از افتخار به
گذشته تا امید به آیندهاش .اینکه ایران چنان گنجهای گرانی
دارد کــه روزگار گرانی را میتوان با اتــکا به همین داراییهای
فرهنگی و اعتقادی و ملی ســپری کــرد .پیام این کتابچه امید
اســت؛ ایران همــاره تاریخ ســرپا ایســتاده و از گزندها مصون
مانــده اســت .هیــچ طوفانــی ســر آن را خــم نکــرده .مــا این
روزهای سخت را پشت سر میگذاریم.

تروریسم راست افراطی محصول ناکامی سوسیالیسم
اســترالیا و نیوزیلند از معدود کشورهایی
هســتند کــه توانســتهاند بــه یــک وفــاق
یادداشت
دینــی و همگرایــی ملیتهــای مختلف
دســت یابند .امــا رویــداد غمانگیزی که
روز جمعــه رخ داد و باعث شــهادت 49
مســلمان شــد ،محصــول چنــد جریــان
فکــری اســت .اولیــن جریان مربــوط به
علی بیگدلی
تفکر راســت افراطی میشود که توانسته
کارشناس مسائل
تمــام غــرب و بخشــی از جهــان را در بر
بینالملل
بگیــرد و هــر روز شــاهد گســترش ایــن
تفکر در ســطح جهان هستیم .آقای مکرون در حاشیه مراسم
صدمیــن ســالگرد پایان جنــگ جهانــی اول در پاریــس بدون
اینکــه ذکــری از نام ترامپ ببــرد ،با حمله به افــکار و ایدههای
رئیسجمهوری امریکا که باعث رشد تمایالت راست افراطی
در جهان شدهاســت ،به وی هشدار داد و گفت ،جریان راست
افراطــی کــه برخــی رهبــران کشــورها از آن حمایــت میکنند،
میتوانــد روزی نه چندان دور تبدیل به بالیی ناگهانی شــده و
بر ســر اروپــا و غرب نازل شــود و از درون آن چیــزی ب ه صورت
فاشیســم مــدرن ظهــور کنــد .او از این رهبــران خواهــش کرد،
دســت از حمایت ایــن گونه افــکار بردارند تا دنیــا را به جهنم
دومی تبدیل نکنند.
اما متأســفانه کشــورهای غربی بخصوص از جنگ جهانی
دوم بــه ایــن ســو از سوسیالیســم بهــره چندانی نبردنــد و این
نوع تفکر نتوانســت آمال و آرزوهای مردم را آنطور که انتظار

داشــتند ،برآورده کنــد .از دهه  1980و  1990به این ســو هر قدر
ناسیونالیســم از وعدههــای خــود دور مانــد ،راســت افراطــی
قــدرت و قــوت بیشــتری گرفــت .با پیــروزی دونالــد ترامپ در
انتخابــات  2016امریــکا و حلقــه یــاران او در کاخ ســفید کــه
متشــکل از سیاســتمداران تندرویــی چون جان بولتون اســت،
روند رشــد تمایالت راست افراطی ،شــتابی کمسابقه گرفت و
تحــت حمایت آنها از این تفکر بســیار خطرنــاک که میتواند
تبعات سهمگینی داشته باشد ،امروز شاهد اشاعه تفکر راست
افراطی در سراسر جهان هستیم .مداخلهجویی دونالد ترامپ
و جان بولتون در امور اخیر ونزوئال و حمایت آن از جناح راست
این کشــور کــه میتواند به دیگر کشــورهای سوسیالیســتی هم
گســترش یابــد ،از جمله حمایتهای آنهــا از تفکرات افراطی
است که میتواند پیامدهای خطرناکی چون رشد مهارنشدنی
راســت افراطی را در پی داشتهباشــد .افزایش تمایالت راست
افراطی در غرب که استرالیا و نیوزیلند هم شامل آن میشوند،
بویژه در دو سال اخیر در همین راستا بودهاست.
در اینجــا نبایــد از بحث اسالمهراســی هم که دســتگاههای
تبلیغاتــی غربــی هــر روز بیــش از قبــل بــه آن دامــن میزنند،
غافــل ماند .همین مســأله نیــز میتواند تبدیل بــه یک عامل
تهدیدکننــده بــرای غــرب شــود .زیــرا راســت افراطــی عمدتــاً
چنــد هــدف را دنبــال میکنــد :خودخواهیهــا و تمایــات
تبعیضنــژادی ،خودبرتربینــی ،بیگانهســتیزی و در نهایــت
اسالمهراســی و اسالمســتیزی .ایــن عناصــر هــر روز بــه شــکل
سازماندهی شده ،در حال گسترش یافتن در غرب است .آنچه

کشف یک میلیون لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس

پاســداران منطقــه یکــم نیــروی دریایی
ســپاه بیش از یک میلیون لیتــر گازوئیل
خبـــــر
قاچاق را در آبهای ساحلی بندرعباس
کشف کردند .به گزارش فارس ،نیروی دریایی سپاه پاسداران
پــس از یک هفتــه رصد اطالعاتی ،بیش از یــک میلیون لیتر
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رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان :

ســوخت قاچــاق را در ســواحل خلیج فارس ضبــط کرد.این
محموله ســوخت از دو کشــتی سوخت رســان و  ۵یدک کش
بــزرگ کشــف شــد و  56نفر نیــز بازداشــت شــدند.فرمانده
منطقــه یکم دریایی ســپاه نیز در این رابطه گفته اســت :این
قاچاقچیــان در شــبکهای ســازمان یافته فعالیــت میکردند

در نیوزیلنــد رخ داد نیز ماحصل دو عنصر از جمله این عناصر
یعنی بیگانهســتیزی و اسالمهراســی است .در اســترالیا تعداد
چشمبادامیهای شرق آسیا مرتب در حال افزایش است ،ولی
بهدلیل اینکه دستگاههای تبلیغاتی روی آنها متمرکز نیستند،
راستهای افراطی دست به هیچ اقدامی علیه آنها نمیزنند.
عــاوه بر این در حالی که هر روز شــاهد بازرســیهای گســترده
نهادهــای مذهبــی مســلمانان در این کشــورها هســتیم ،هرگز
مشــاهده نمیشود که نهادی قانونی ،رســانهها و سازمانهایی
کــه اسالمهراســی را در غرب ترویــج میکنند ،زیــر نظر بگیرد.
آنچه روز جمعه در نیوزیلند رخ داد ،حاصل همین بیتوجهی
اســت .اخبار و اطالعات نشــان میدهد کسانی که مرتکب این
کار شدند از دو سال پیش تمایالت خود برای چنین حمالتی را
که ریشه در افراطگرایی آنها دارد ،از طریق شبکههای اجتماعی
نشــان داد ه بودنــد .بنابرایــن تفکــر ســازمانیافتهای در دو تا از
آرامترین کشورهای دنیا داشتهاند .بنابراین اگر جهان ترور را در
هر شــکلی از آن تقبیح میکنــد و باور دارد هیــچ کس از طریق
ترور نمیتواند به خواستههای خود دست یابد ،باید در نظامی
بینالمللی به بررســی آن بپردازد و ریشــههای آن را شناســایی
کند .البته در این بین برخی کشورهای اسالمی هم باید نظارت
دقیقی بر تمایالت افراطی ســلفیها و ســایر گروههای تندروی
خود که ممکن اســت تبدیل به القاعده و داعشــی دیگر شوند،
داشــته باشند .زیرا رشد این گروههای تروریستی و حمالت آنها
در غــرب باعث رشــد انتقامجویی در گروههــای افراطی غربی
همچون راستهای افراطی در غرب میشود.

بــه گونهای که قایقهای کوچک و یدک کشها ســوختهای
قاچاق را به کشتیهای سوخت رسان انتقال میدادند و این
کشــتیها نیــز ســوخت را در میان کشــتیهای بــزرگ و بنادر
مختلــف توزیــع میکردند.بــه گفتــه وی ،شناســایی مقصــد
اصلی سوختهای قاچاق در حال بررسی است.

ســالم

هــر روز بــا شــما در اینجا
خواهیمبود،صدایشما،
حرفشماوپیشنهادشما
رامیشنویمومیخوانیم
و بازگــو میکنیــم .بــامــا
همــراه باشــید ،بگویید و
بنویسید
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 ëافزایــش یارانــه افــراد
نظــــــــر
نیازمنــد /آقــای ربانی :دولت
مـــــردم
خیلی راحت میتواند فقر را
در کشــور کاهش دهد .دولت بهراحتی میتواند
افــراد ثروتمند جامعه را شناســایی و یارانه آنها
را قطــع کــرده و بــه افــراد نیازمنــد اضافــه کند.
همچنیــن میتوانــد حقــوق بگیــران حداقــل را
شناسایی کرده و مورد توجه قرار دهد.
 ëکمبــود دارو /یــک شــهروند :مســئوالن وزارت
بهداشت عنوان میکنند که مردم نگران کمبود
دارو نباشــند .اینجانــب جهــت تهیــه یک قطره
چشــم که برای فشــار چشــم اســتفاده میشــود
مراجعه کردم که موفق به تهیه آن نشدم .لطفاً
مسئوالن مربوطه موضوع را بررسی کنند.
 ëجای قیمت خشــکبار با دخانیات را عوض کنید/
 :0919 ...515اگــر مســئوالن واقعــاً به فکر ســامتی
مــردم بخصوص جوانان و نوجوانان هســتند جای
قیمت خشــکبار با قیمت دخانیــات را عوض کنند
یک دانه مغز پسته از یک پاکت سیگار گرانتر است
در صورتی که اولین تولیدکننده پسته ایران است.
 ëافزایــش قیمت خــودرو ثبتنامی /ســیاوش
حاج حسن از شــهر بوکان :در مهرماه سالجاری
طــی درخواســتی بــه شــماره  13643285یــک
دســتگاه نیسان از شرکت سایپا پیش خرید کردم
ولــی بعــد از ارســال دعوتنامــه متوجه شــدم که
قیمت آن با قیمت اولیه ثبتنام محاسبه نشده
و با قیمت جدید و آن هم با اضافه کردن سیستم
هیدرولیک لحاظ شده است .از مسئوالن محترم
درخواست پاسخگویی در این خصوص را داریم.
 ëســاخت و ســاز غیرمجــاز در لواســان /نــادر
یاســمی :در خبرهــا خوانــدم کــه ویــای برخــی
افراد را در لواسان تخریب کردهاند .میخواستم
بگویم که چرا از اول جلو ساختن چنین ویالهای
بــدون مجــوز را نمیگیرند که بعدهــا مجبور به
تخریب آن و به هدر رفتن ســرمایه ملی شــوند.
چرا با متخلفان برخورد نمیشــود که این شکل
ساخت و سازها از ابتدا صورت نگیرد؟
 ëپارکینــگ بالاســتفاده در ســعادت آبــاد /آقــای
قربانی :ضلع جنوب شــرقی میدان ســعادت آباد
نبــش خیابــان ســرو شــرقی پارکینگ چنــد طبقه
شــهرداری ســاخته شــده ولــی در حــال حاضــر
بالاســتفاده اســت .باتوجه به وجــود مراکز تجاری
ایــن پارکینگ میتواند ســهم مهمی در کم کردن
ترافیک داشته باشد .از مسئوالن درخواست داریم
این پارکینگ را برای استفاده مردم در نظر گیرند.

نگاهی به رویدادهای
شاخص هنری در سال97

از رکوردشکنی
تارفعتوقیف
8

معصومهابتکار
توگو با «ایران»:
در گف 

گذراندندورانمحکومیت
زنان زندانی در خانه
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به مناسبت  25اسفند ،سالروز شهادت باکری

مهدی؛ تصویری در دوردست

 25اســفند  1363رزمندگان لشــکر  31عاشــورا با گذشت  6روز از
آغاز عملیات بدر با عبور از هورالهویزه به شــرق دجله رســیدند.
یادداشت
جناحین لشکر  31موفق به پیشروی نشده بودند و پس از پیروزی
اولیه ،اینک رزمندگان این لشــکر همراه با فرماندهای که در کنارشان راهبری میکرد و
میجنگید ،در  200متری دشمن گرفتار شده بودند .اصرار و دستور فرماندهان ارشد از
قرارگاه مرکزی بازگشــت فرمانده لشکر بود ،اما او در فقدان مسیر ایمن برای بازگشت
همــه ،راضی به ترک صحنه نشــد .حتی وقتی رفیقش احمــد کاظمی روی خط آمد و
جواب نه شــنید ،ســپس گفت« :من گریه میکنم ،برگرد»؛ جواب شــنید:
اصرار کرد و ِ
«اینجا خیلی جای خوبی شده .اگر بیایی تا همیشه با همیم ».نوبت به نیروهای تحت
امر خودش رســید :اصــرار و التماس که برگردد عقب .آنها هم جواب شــنیدند« :کجا
را پیدا کنم از اینجا بهتر؟» دســت کرد در جیبش و هرچه اطالعات و کارت شناســایی
داشــت ،تکهتکه کرد و به آب رودخانه ســپرد .خودش کالش دســت گرفت؛ نارنجک
انداخــت و آرپیجی شــلیک کرد .در این میانه تیری مســتقیم به پیشــانیاش خورد و
وقتــی همراهــان جنــازهاش را در قایــق گذاشــتند برای
بازگشت ،قایق هم هدف آرپیجی شد و آتش گرفت.
صفحه  6را بخوانید

