ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
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50هزار تیم
متخصصبسیجی
70میلیون ایرانی را
غربال کردند
600هزار بسیجی دركمك
به سازمانهاي مختلف كشور فعال بودند
صفحه 5

يادداشتهاي امروز

 2مسئلهپساکرونا

و خوابیکه بداندیشان دیدهاند /مهدی پورصفا

 4شوخيسهميهبندي
وحید حاجیپور

 11ترامپ و دزدی دریایی ماسک
سید رحیم نعمتی

 12سلسله بداخالقيهاي پايتخت  6با اداي دين
به فيلمفارسي تكميل شد!  /جواد محرمی

ما را چه
به روزنامه الکترونیکی؟!
غالمرضا صادقیان  /سردبیر

دیروز نخس�تین ش�ماره از روزنامه سال
جدید را ب�ا تمکی�ن از تصمی�م نامیمون
ستادکرونا ،الکترونیکی درآوردیم!
من ام�ا روزنام�ه بیکاغ�ذ را نفهمیدم! و
احساسی نداشتم! سرد و منجمد بود انگار
و نوعی احساس بیهودگی!
 ۲۶سال بوی تند کاغذ روزنامه در مشام ما
بود .گره کاغذ داش�تیم و در بند ورق زدن
بودیم!
دهه هفتاد ،وقتی نخستین چاپهای کیهان
را از چاپخان�ه ماقبلتاریخش در زیرزمین
عهدباستانش میآوردند در تحریریه ،شوق
ورق زدن و تجربه سیاه ش�دن دستها با
جوهر سربی ،یک دنیا میارزید .آن زمان
ما احساس میکردیم دنیا به انتظار نشسته
تا ببیند کیهان چه از آب درآورده اس�ت و
واقع ًا هم همین بود!
حاال پس از سه دهه روزنامهنگاری کاغذی،
تحمل روزنامه ج�وان غیرمکتوب ،آن هم
با عنوان نچس�ب «الکترونیکی» دش�وار
مینمود! از همکاران خواستم برای بازشدن
این گره هم که شده و برای ثبت در آرشیو
روزنامه ،نسخه چاپی روزنامه را از زیراکسی
س�ر کوچه تهیه کنند تا خ�وب از نزدیک
تماشایش کنیم!
این روزهای الکترونیکی مثل برق میگذرد
و ما با کاغذ برمیگردیم .قول میدهیم!

تودوم -شماره  12 - 5895صفحه
سال بيس 

نسخه الکترونیکی

سالروز والدت حضرت علیاکبر(ع) و روز جوان مبارک باد

جهان
پساامریکایی
بعد ازکرونا
صفحه 11

نوامچامسكي،تحلیلگرسرشناسامریکایی:

كرونا موجب آگاهي
از عيوب نظامهاي جهانيشده است

صفحه 5

امریکا برای برداشتن تحریمهای ایران
زیر منگنه جهان قرار گرفت صفحه 11

ماسکدزدی کرونایی در غرب

صفحه 3

سامانه ایرانی
تشخیص پنوموني کووید19
درخدمت جهان
صفحه 3

پایتخت معمولی در روزهای اوج کرونا!

صفحه 3

علیرضارئیسیان:

زنگ خطر سینما سالهاست که به صدا درآمده!

صفحه 12

برنامه مجلس يازدهم
براي تحقق شعار سال

صفحه 2

