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پروپاگاندایی که مظلوم و ظالم را وارونه جلوه میدهد؛

سرمقاله

جنایات غرب
عامل پیروزی جهان اسالم

محمد صفری

مسلمانان جهان قربانی یا قاتل؟!
صفحه 3

m.director80@yahoo.com

صدای اعتراف به ناکارآمدی در اصالحات

«عبور از روحانی»
به کجا میرسد؟

اظه��ارات اصالح طلبان در جغرافیای
گــ�زارش دو
«دولت
ِ
تشکیالتی خود حول انتقاد از
تدبیر و امید»« ،مجلس» و «شورای شهر» می چرخد که
ترجیعبند آن «ناکارآمدی اصالحات» است.
زنگ خط��ر اصالحات به صدا درآمد؛ زنگ خطری که
در پی��ش روی خ��ود انتخابات «یازدهمی��ن دوره مجلس
ش��ورای اسالمی» و «سیزدهمین دوره ریاست جمهوری»
را می بیند و باعث میشود که تشکلها و نهادهای سیاسی
آرام ،آرام از حاش��یه خارج ش��وند و خود را برای آوردگاه
مهم مجل��س آماده کنن��د .آمادگی اص�لاح طلبان برای
انتخاب��ات آینده ب��ا موضع گیری های روان��ی نیز روبه رو
شده است و...
صفحه 2

یک کارشناس مسائل بین الملل:

عراق ثابت کرد
بدون مناسبات با ایران
ادامه حیات ممکن نیست
صفحه 5

فرانسویان هجدهمين شنبه اعتراضات ضد دولتي را برگزار کردند
Getty Images

فاجعه ای که در نیوزلند اتفاق افتاد ،دستپخت
س��ردمداران نظام س��لطه است ،اس�لام هراسی و
س��پس اسالم س��تیزی دو برنامهای است که نظام
لیبرال س��رمایه داری غ��رب آن را در جوامع خود
نهادینه ک��رده تا جایی که مس��لمانان نه تنها در
س��رزمینهای خود بلکه در دیگر کش��ورهای دنیا
نیز امنیت جانی ندارند.
مسلمانان در عصر کنونی با توجه به آموزههای
ناب اسالم محمدی(ص) هیچگاه برای دیگران مشکل
آفرین و مشکل ساز نبوده اند ،فرهنگ غنی اسالمی
است که باعث شده تا فرهنگ غرب آن را یک خطر
جدی برای خود تلقی کند ،چرا که احساس میکند،
فرهنگ ناب اس�لامی در حال تأثیر گذاری بر افکار
عمومی جهان غرب و حتی دیگر جوامع است.
اس�لام هراس��ی که اکنون به اس�لام ستیزی
خش��ن و ب��ی رحم تبدیل ش��ده اس��ت ،حتی در
بحرانهای غرب آس��یا که سوریه و عراق را درگیر
خود کرد ،وجود دارد ،در جنگ س��وریه مسلمانان
قت��ل عام ش��دند و در عراق نیز چنی��ن وضعیتی
حاکم ب��ود .قربانیان چنین بحرانهایی نخس��ت،
مردم مسلمان هستند.
چرایی دش��منی با اسالم و مس��لمانان روشن
اس��ت ،تمدن اسالمی در حال شکل گیری است و
این فرایند به سرعت در حال پیشرفت است ،بدون
این که بخواهد از خش��ونت و ب��ی رحمی ،جنایت
و ترور بهره ببرد ،تروریس��تهایی که به نام اسالم
و مس��لمانان در برخ��ی نقاط ظه��ور میکنند ،در
چارچوب تمدنی جهان اسالم قرار ندارند ،بلکه افراد
و اشخاصی هستند که دست پرورده نظام سلطه و
فرهنگ غربی میباش��ند و با نام اسالم و مسلمانان
دس��ت به جنایات فجیعی میزنند تا افکار عمومی
جهان نسبت به اسالم ذهنیت منفی پیدا کند.
هنگامی که مردم کش��ورهای غربی که تحت
تاثی��ر تبلیغات گس��ترده و تاثیرگذار رس��انههای
خود که علیه مس��لمانان است قرار میگیرند ،این
تاثیرات پس از چندی تبدیل به خش��ونت میشود
و در اعمال و رفتار برخی از آنها نمایان میگردد.
کشتاری که در نیوزلند و در دو مسجد یکی از
ش��هرهای این کشور اتفاق افتاد ،تنها گوشه ای از
رفتارهای خشونت بار غرب با مسلمانان است ،همه
کش��ورهای غربی در اروپا و آمریکا شاهد چندین
رفتارهای جنایتکارانه با مس��لمانان در کشورهای
خود بوده اند ،اما با این وجود پیام اس�لام به مردم
همه جهان محبوس نمانده و در حال گس��ترش و
تاثیرگذاری خود است.
گرایش به اسالم از سوی مردم کشورهای دیگر
به ویژه غرب ،زنگ خطری اس��ت برای سردمداران
نظام لیبرال سرمایه داری که به صدا درآمده است.
چ��را چنین وضعیت��ی که برای مس��لمانان و
جهان اس�لام شکل داده ش��ده برای دیگر مذاهب
وج��ود ندارد؟ ب��رای این که فرهن��گ غربی حتی
ب��ا پیش��ینه مذهبی مس��یحیت خ��ود آن تاثیر و
ماندگاری را حتی در میان مردمان خود از دس��ت
داده و برای جلوگیری از نابودی و اضمحالل سعی
دارد با تهاجم و ش��بیخون فرهنگی ،ش��اید بتواند
تنها س��رعت تأثی��ر فرهنگ اس�لامی را بگیرد و
نابودی خود را به عقب بیندازد.
حت��ی تاس��یس غیرقانونی و نامش��روع رژیم
صهیونیستی در قلب جهان اسالم ،توطئه ای برای
مقابله با اس�لام و مسلمانان بوده است .دفاع تمام
قد غرب از این رژیم جنایتکار در منطقه با وجودی
که همه ارکان این رژیم جنایتکار و خونریز اس��ت،
برای چیست؟
رژی��م صهیونیس��تی به نوع��ی در خط مقدم
جنگ با مس��لمانان و جهان اس�لام قرار دارد ،چه
بسا فرد یا افرادی که در جریان اقدام تروریستی و
به شهادت رساندن جمعی از مسلمانان در نیوزلند
دست به جنایت زدند ،افراطیون صهیونیست بوده
باش��ند! نباید نقش پلید رژیم صهیونیس��تی را در
چنین اتفاقاتی نادیده گرفت.
رژیم اس��رائیل با حمایتهای آمریکا و غرب و
حتی برخی از س��ران رژیمهای عربی منطقه عامل
ناآرامیهای خونبار در کشورهای اسالمی همچون
س��وریه ،عراق ،یمن ،افغانستان و دیگر کشورهای
اسالمی است ،فلسفه تاس��یس رژیم صهیونیستی
تقابل با جهان اس�لام و مس��لمانان بوده است و با
وجود گذش��ت  70سال از تاس��یس این رژیم در
سرزمین مسلمانان ،به خاطر سیاست مقاومت که
در قاموس اکثریت مسلمانان وجود دارد ،به اهداف
خود دس��ت نیافته اند و این کینه و دشمنی فجیع
به خاطر شکستهایی است که متحمل شده اند.
شکس��ت غرب در س��وریه و عراق ،برای نظام
س��لطه سنگین است ،آنها به اسم اسالم گروههایی
را راه ان��دازی کردن��د که هیچ نس��بتی با اس�لام
ندارن��د ،ام��ا آنها را مس��لمان معرف��ی کردند و با
توجه به عصبانیتی که به خاطر شکس��ت ،در میان
سردمداران نظام س��لطه وجود دارد ،پیروزیهای
مس��لمانان جهان تداوم خواهد داشت و به یمن و
دیگر نقاط جهان اسالم هم خواهد رسید.
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درخواست وزیر کشور از پلیس راهور:

صفحه 6

رانندگان پرخطر را
ممنوعالسفر کنید
صفحه 8

اخبار یک
استقبال مردمی از پیکر مطهر  ۱۱۵شهید دفاع مقدس

پیکر مطهر  ۱۱۵ش��هید تازهتفحصش��ده دوران دفاع مقدس روز گذش��ته از راه
دریایی اروند وارد کشور شد.
این شهدا از منطقه عملیاتی کربالی پنج ،کربالی هشت ،عملیات رمضان ،عملیات
والفجر یک ،عملیات محرم و تکدشمن در منطقه شلمچه و زبیدات کشف شدند.
مس��ئولیت تشریفات و انتقال پیکر ش��هدا بهعهده «عشایر لر» لرستان است .پس
از مراس��م استقبال ،پیکر این ش��هدا به معراج ش��هدای اهواز انتقال یافتند و تا پایان
تعطیالت میزبان کاروانهای راهیاننور در معراج شهدای اهواز هستند.
پیکر مطهر این ش��هدا به معراج ش��هدای اهواز (پادگان شهید محمودوند) واقع در
س��هراه خرمشهر بهسمت اندیمشک منتقل ش��د و مراسم وداع با پیکرهای مطهر شهدا
دیش��ب در معراج ش��هدا با حضور عموم مردم و زائران اردوهای راهیان نور کشور برگزار
شد .این مراسم با سخنرانی حجتاالسالم ماندگاری و مداحی نریمان پناهی همراه بود.

 ۲۲گروه جهادی در نوروز به مردم محروم کرمانشاه خدمت میکنند

مسئول بسیج سازندگی استان کرمانشاه گفت ۲۲ :گروه جهادی در نوروز به مردم
مناطق محروم و دورافتاده استان کرمانشاه خدمت میکنند.
س��رهنگ حس��ین قبادی بصیر اظهار داشت :بسیج سازندگی از چهارم تا پانزدهم
فروردین نیروهای جهادی را به منظور خدمترسانی به مناطق محروم استان کرمانشاه
اع��زام میکند که چه��ارده گروه بوم��ی از نیروهای جهادی در قال��ب  200نفر اعزام
خواهند شد.
مس��ئول بسیج س��ازندگی استان کرمانش��اه افزود :هش��ت گروه جهادی از سایر
اس��تانها برای خدمترسانی به مناطق حاشیهنش��ین و زلزلهزده استان کرمانشاه اعزام
میشوند که این گروهها در حوزههای عمرانی ،بهداشت و سالمت ،فرهنگی ،آموزش و
توانمندسازی به مردم خدمت میکنند.
قبادی بصیر گفت :این گروههای اعزامی که بهطور عمده از دانش��جویان بس��یجی
هستند در این مدت به ساخت خانه برای محرومان ،تعمیرات خانهها و مساجد ،انجام
کارهای فرهنگی ،ویزیت و معاینه رایگان و انجام کارهای عامالمنفعه میپردازند.

توزیع ۷۰هزار تن سیب و پرتقال شب عید

معاون سازمان تعاون روس��تایی گفت :توزیع مویرگی میوه شب عید از دیروز 25
اسفند ماه انجام شد.
علی برابری افزود :سیب درختی حداقل  10و حداکثر  15درصد و پرتقال تامسون
ش��مال و والنس��یای جنوب  10تا  20درصد زیر قیمت بازار خردهفروش��ی به مصرف
کنندگان عرضه میشود.
وی همچنین اظهار داش��ت :میوه ش��ب عید در میادین ،فروشگاههای زنجیرهای،
فروشگاههای تعاونی استانی و شهرستانی و موارد مشابه دیگر توزیع خواهد شد.
مج��ری طرح تنظیم بازار میوه ش��ب عید ادامه داد :پیرو دس��تور هیئت دولت و
وزیر جهاد کش��اورزی مبنی بر ذخیرهس��ازی سیب و پرتقال برای روزهای پایانی سال
 30هزار تن س��یب درختی و  40هزار تن پرتقال تامس��ون شمال و والنسیای جنوب
خریداری و بهمقاصد 32گانه استانهای کشور حمل شده است.

بلیت قطار گران نمیشود

مدی��ر عامل راهآهن جمهوری اس�لامی ایران گفت :ویژگی بارز خدمات امس��ال
راهآهن ش��امل افزایش  ۱۵درصدی صندلی در شبکه ناوگان ریلی و عدم تغییر قیمت
بلیت نسبت به سال گذشته است.
س��عید رس��ولی عنوان کرد :حدود  ۵۱۷۰قطار در  ۲۲روز ایام پیک نوروزی در
س��طح کشور خدمت رس��انی و ظرفیت آن حدود دو میلیون و  ۱۰هزار نفر صندلی را
ایجاد کرده و امس��ال نس��بت به سال گذش��ته که حدود یک میلیون و  ۸۰۰مسافر را
جابهجا کردیم ،شاهد رشد کمی بودهایم.
وی ادامه داد :عالوه بر رش��د کمی ظرفیت قطارها ،بخش غیر دولتی نیز اقداماتی
را ب��رای افزایش کیفیت حملونقل ریلی انجام دادند که ش��امل تعویض منس��وجات
قطارها است .همچنین امسال نسبت به سال گذشته دو رام قطار پنج ستاره در شبکه
حملونقل ریلی افزایش خواهیم داد و تعداد رام قطارهای پنج س��تاره از هشت رام به
 ۱۰رام خواهد رسید.

