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«برجام» در مسير توافق يا تقابل؟!

آزمايش اس ۳۰۰-ایرانی تا پایان امسال

روزنامه صبح ايران

سياست روز تناقضات متوليان در حذف يارانه پردرآمدها را بررسي ميكند
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حسين قندي براي بس��ياري از خبرنگاران فعال
ايراني س��ايه باالسر بود .سايه او روي مطبوعات
يــا د بـ�و د
ايران خنكايي ايجاد كرده بود كه براي هر كس��ي
غنودن در زير اين سايه ،مغتنم و دوستداشتني بود.
قندي دست بسياري از خبرنگاران و عالقمندان به فعاليت مطبوعاتي
را گرفت تا براي ايرانياني كه بيش از همه تيترخوان مطبوعات هستند،
تيترهاي��ي جاندار زده ش��ود .تيترهايي ك��ه حتي براي آنه��ا كه در پاي
كيوس��كها سركي به روزنامهها ميكشند و س��عي ميكنند به رايگان و
با چند دقيقه خواندن تيترهاي درشتتر روزنامهها از وقايع و جريانات
كشور مطلع شوند ،تيترهاي سحر رسانه را همراه داشته باشد.
حاال اما اس��تاد تيترزني مطبوعات ايران خ��ود تيتر روزنامههايي
ش��ده اس��ت كه س��الها از حس��ن حض��ورش بهرهمند ش��دهاند و
تيترهايشان در ميان ديگر مطبوعات درخشيده است.

درس عبرتي از واقعه طبس

صفحه 6

روزي به نام سالمت و ارتقاي ايمني غذا

سالمت غذا راز تندرستي
صفحه 4

سرمقاله

ما شبيه ديروز نيستيم
اما هستيم!
طبس ،از آن واژههايي است كه براي دولتمردان
امري��كا معناي تلخ��ي دارد ،هرچند كه خرماي
آن منطقه كويري كام خيليها را ش��يرين كرده
است.
كوي��ر زيباي طبس همان جايي اس��ت كه
مهدي رجبي هن��وز كه هنوز اس��ت ب��راي امريكاييه��ا زيبا
نيس��ت .جايي كه چنگالهاي عق��اب در آن فرو رفت و بر روي
عمليات كامال دقيقشان خاك مرگ پاشيده شد.
اينقدر س��خت گذش��ته اس��ت بر دولتمردان امريكايي كه
هي�لاري كلينتون ،ب��ه عنوان سياس��تمداري ك��ه در آن دوره
مس��ئوليتي نداشته ،در كتاب خاطراتش عمليات نافرجام طبس
را ي��ك فاجعه ،يا يك حادثه تلخ ميداند ،ميتوان فهميد آنها به
اين زوديها معجزه شنها را فراموش نميكنند.
اما عجيب آنجاست كه آنها بعد از آن و تا همين االن هم از
گزينه نظامي عليه ايران حرف ميزنند.
گويي ش��نهاي طبس هنوز در چشم دولتمردان امريكايي
اس��ت و نميتوانند خوب ببينند .نميتوانند ببينند ايران امروز،
حتي با ديروز و يك س��ال قبلتر هم فرق دارد .حاال ديگر مثل
گذشته نيست كه رئيسجمهور وقت و فرمانده كل قوا جاسوس
امريكاييها باش��د .زماني نيس��ت كه بنيصدر دس��تور بمباران
غرامتهاي طبس را بدهد .امروز روزي نيست كه منتظرالقائمها
را از ما بگيرند.
امروز ايران اسالمي براي مستكبران دنيا غيرقابل پيشبيني
است .خيلي وقت است كه ديگر زير بار حرف زور نميرويم.
حاال توان دفاعي و موشكي ايران آنقدر باالست كه دشمنان
مجبورند در چيدمان گزينههاي روي ميزشان تجديدنظر كنند.
ما ش��عار «ما ميتوانيم» را سرمشق قرار داديم و در مقابل همه
تحقيرها ،تحريمها و تخريبها ايس��تاديم و قد كشيديم و بزرگ
شديم.
حاال آنقدر بزرگ ش��دهايم كه بزرگي ميكنيم .آنقدر بزرگ
ك��ه كدخداهاي س��اختگي دنياي اس��تكبار ه��م نميتوانند در
مقابلمان بايستند .آنها بايد تعظيم كردن را ياد بگيرند.
اي��ن كُ��ري خواندنهاي كَ��ري ،اوباما ،نتانياه��و يا هركس
ديگ��ر هم ديگ��ر معني ندارد .حرفهاي آنها ش��بيه جمله «من
نميترس��م» آدم ترس��ويي اس��ت كه در تاريكي و تنهايي گير
كرده اس��ت .حاال ما «صياد» داري��م ،از جنس ايرانياش ،اگرچه
ش��يرازيمان را گرفتن��د .ح��اال دس��تپخت «طهرانيمقدمها»
آمادهي آماده است.
حاال «آرش»« ،شهاب»« ،طوفان»« ،فاتح»« ،فجر»« ،كوثر»
و ديگران هستند و ما هم «قدر» همه آنها را ميدانيم.
ما شبيه ديروزمان نيستيم ،اما هستيم! توان دفاعي ما مثل
ديروز نيست .مثل سي و اندي سال قبل هم نيست .ما پرتوانتر
از هميشهايم .پس شبيه ديروز نيستيم.
اما مردمان اين سرزمين مثل همان ديروز هستند .ايستاده و
پابرجا .آماده دفاع از كيان اين سرزمين و نظام اسالميشان .آنها
كه براي اين مردم رجز «هل من مبارز» ميخوانند ،ميدانند كه
ايراني جماعت در ميدان عمل پاسخ ميدهد.
ميدانند ما اگر دربرابر ش��عارهاي از س��ر كمشعوريش��ان
س��كوت كردهايم ،از ترس نيس��ت .منتظريم تا زمانش برس��د و
اينبار ديگر خو ِد همين مردم بر سرش��ان ابابيل ميشوند .اينبار
ديگر عقاب را در طب��س دفن نميكنيم ،بلكه وقت پَركندن فرا
ميرسد .اينبار هم دست خدا با همين ملت است.

گزینه نظامی
انتخابي شكست خورده
صفحه 2

يادداشت يك

يمن همچنان مقاوم
سياوش کاوياني

جنگي كه آلس��عود علي��ه مردم مظلوم يم��ن به راه
انداخته اس��ت ،جنگي بسيار نابرابر اس��ت .چنين تجاوز و
حمالتي در طول تاريخ ديده ش��ده و نمونه بارز آن حمالت
ارتش رژيم صهيونيستي عليه مردم مظلوم فلسطين است.
آلسعود با تجهيزات کامل نظامي به سرزميني حمله
کرده اس��ت که مردمش مس��لمان هس��تند و ميخواهند
سرنوشتش��ان را خود تعيين کنند .اي��ن مردم تا پيش از
اين زير يوغ حاکماني بودند که وابستگي شديد خود را به
آلس��عود به اثبات رسانده بودند به همين خاطر است که
رئيسجمهور مس��تعفي و غيرقانوني يمن (منصور هادي)
به عربستان گريخته است.
تجاوز ارتش آلس��عود حتي پ��س از اعالم آتشبس
هم ادامه داش��ت ،اما نيروهاي مردم و ارتش يمن ،تاکنون
پاسخي به اين تجاوزات ندادهاند.
تص��ور اين ک��ه يمنيه��ا از افزايش حم�لات رژيم
آلس��عود در صورت پاس��خ دادن به تجاوز اين رژيم بيم
دارند ،گمانه باطلي است .چنين تصوري نشان ميدهد که
شناخت کافي از مردم يمن وجود ندارد.

گس��ترش جنگ در منطقه آن هم در يک جغرافياي
حس��اس و اس��تراتژيک قطع��اً هدف اصلي آمري��کا ،رژيم
صهيونيس��تي و سران کش��ورهاي مرتجع و وابسته عربي
منطقه است .اما آلسعود با اين حمالت هوايي که بيشترين
حمالت به زيرس��اختها ،مناطق مس��کوني و تأسيس��ات
شهري بوده اس��ت ،قصد تحريک نيروهاي مردمي ،ارتش
و انصاراهلل براي اقدام متقابل را دارد.
شکيبايي و استقامت مردم يمن مقابل چنين حمالتي
که به مانند حمالت ارتش صهيونيستي به مردم فلسطين
ال نميخواهد
اس��ت ،نشان داد که اين صبر استراتژيک فع ً
پايان يابد چون گس��ترش درگيري نظامي و باز شدن پاي
برخي کشورهاي منطقه در آن ،سرگرم شدن جهان اسالم
را به همراه خواهد داشت و از سوي ديگر از بين رفتن هر
چه بيشتر زيرساختها و منابع مسلمانان را سبب خواهد
شد.
هماکنون چندين کش��ور مسلمان س��الها است که
درگير جنگي خانمانسوز هستند .سوريه ،عراق ،افغانستان
و اکنون يمن .از چنين جنگهايي چه رژيمي بيش��ترين
بهره را خواهد برد؟! رژيم صهيونيس��تي در اين آشفتهبازار
منطق��ه س��ود کالن خود را ميبرد و ب��ا برنامهريزيهايي
که انج��ام ميدهد ،س��عي در پياده کردن سياس��تهاي
جنايتکارانه و اش��غالگرانه خود در سرزمينهاي اشغالي و
منطقه دارد.

ایران کاردار سفارت عربستان در تهران را احضار کرد
درپی ممانعت جنگدههای عربس��تان سعودی از ورود هواپیمای ایرانی حامل زنان و
کودکان درمان شده یمنی و کمکهای دارویی و انساندوستانه جمهوری اسالمی ایران
به فضای یمن ،عصر ديروز کاردار س��فارت عربس��تان در تهران ب��ه وزارت امور خارجه
احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسالمی ایران به وی ابالغ شد.
در این دیدار رئیس اداره اول خلیجفارس اظهار داشت هاللاحمر جمهوری اسالمی
ایران در دو روز گذشته با کسب مجوزهای الزم پروازی در مسیر عمان  -یمن و با انجام
هماهنگی کامل با صلیب س��رخ و هاللاحمر بینالمللی اقدام به ارس��ال هواپیما جهت
بازگرداندن بیماران یمنی موجود در ایران و ارس��ال کمکهای دارویی نموده اس��ت که
متاسفانه هر دو بار جنگندهای سعودی با نزدیک شدن به آنها هواپیمای مذکور را وادار
به بازگشت نمودهاند.
وی ضمن تاکید بر اس��تمرار تالشهای جمهوری اسالمی ایران جهت کمکرسانی
به مردم یمن و انتقال و درمان مجروحین حوادث اخیر آن کش��ور ،به کاردار عربس��تان
ال
یادآور ش��د که اقدام جنگندهای س��عودی پ��س از پایان عملی��ات تهاجمی اخیر عم ً
دخالت آشکار در امور یمن و آسمان آن کشور است.

رژيم آلس��عود بايد متوجه ش��ده باش��د که عالوه بر
چني��ن دالي��ل و تحليلهايي ک��ه حتي کارشناس��ان و
روزنامهن��گاران جهان عرب هم به آن اعتقاد دارند و حمله
آلس��عود به مردم يمن را يک اش��تباه بزرگ ميخوانند و
محک��وم ميکنند ،عوامل ديگري هم وجود دارد که باعث
شده است تا مردم يمن ،انصاراهلل و ارتش اين کشور ،دست
به اق��دام متقابل نزنند .که اگر چنين اقدامي انجام دهند،
پايههاي متزلزل خاندان آلسعود ،فرو خواهد ريخت.
اگر اکنون اخبار چني��ن حمالت جنايتکارانهاي براي
مردم عربستان سعودي قلب واقعيت ميشود ،اما نميتوان،
اخب��ار واقعي را تا دراز مدت براي آنها مخفي نگهداش��ت.
آگاهي مردم عربستان از رفتار حاکمان خود ،باعث خواهد
ش��د تا آنها هم واکنش نشان دهند و آنگاه ديگر نميتوان
جلوي موج اعتراض مردم را گرفت.
ش��رايط آينده بستگي به رفتار آلسعود و همپيمانان
او دارد .اگر همچن��ان به حمالت خود ادامه دهند و يمن
را آم��اج حم�لات جنايتکارانه خود کنن��د ،بايد در آينده
نزدي��ک طعم پاس��خ مردم يم��ن ،انص��اراهلل و ارتش اين
کشور را بچش��ند .مردم يمن اکنون چيزي براي از دست
دادن ندارند و اگر تاکنون هم پاس��خ به تجاوزات آلسعود
ندادهاند ،نخس��ت به خاطر داليلي که گفته ش��ده است و
همچنين وجود خانه خدا و حرمت بزرگي اس��ت که براي
مسلمانان و جهان اسالم دارد.

سردار فضلى :رزمندگان ایران الگوى مجاهدان یمن هستند
جانشین رئیس سازمان بسیج به معنویت و خودسازى رزمندگان ایران اسالمی اشاره
ک��رد و گفت :همین موضوع بود که رزمندگان ما را به الگویى پیش��تاز براى رزمندگان
اسالم در سایر بالد اسالمى همچون یمن مبدل ساخت.
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج ،مراسم صعود  ١٥هزار نفر از بسیجیان سراسر کشور
به ارتفاعات بازى دراز در استان کرمانشاه برگزار شد .سردار على فضلى با حضور در این مراسم از
رشادتهاى رزمندگان اسالم در ارتفاعات هزار و صدمترى بازى دراز گفته و افزود :رزمندگان بازى
دراز با توکل به خدا و بدون توجه به عِدّه و عُدّه دشمن به جهاد علیه دشمنان اسالم پرداختند.
وى در ادامه سخنان خود با اشاره به کار بزرگ شهید وزوایى (فرمانده عملیات بازى دراز) افزود:
شهید وزوایى که از دانشجویان پیرو خط امام و از فاتحان النه جاسوسى آمریکا در تهران بود ،تنها
با  ٦نفر از یاران خود توانست  ٣٠٠نفر از کُماندوهاى عراقى را به اسارت درآورد.
وي ب��ه معنویت و خودس��ازى رزمندگان اش��اره کرد و پیروزى آنه��ا در مجاهده با
دشمن را در وهله نخست مدیون عمل به دستورات الهى خواند و ادامه داد :اتفاقا همین
موضوع بود که رزمندگان ما را به الگویى پیش��تاز براى رزمندگان اس�لام در س��ایر بالد
اسالمى همچون یمن مبدل ساخت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

مجلس روند مجازات مجرمان فرودگاه جده را رصد میکند
اقدامات بعدی ایران منوط به برخورد عربستان با متخلفان است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ش��ورای اسالمی گفت :مجلس شورای اسالمی روند مجازات
مجرمان فرودگاه جده را رصد ميکند و هرگونه اقدام بعدی
از جانب ایران مبنی بر ش��کایت ب��ه دادگاههاي بینالمللی
منوط به نحوه رس��یدگی دولت عربس��تان ب��ه این موضوع
است.
توگو ب��ا خانه ملت درباره
عالءالدی��ن بروجردی در گف 
روند رس��یدگی به پرونده فرودگاه ج��ده از جانب جمهوری
اس�لامی ایران گفت :براس��اس حق��وق بینالملل��ی ،ایران

ميتوان��د درخصوص این مس��اله از عربس��تان ب��ه مجامع
بینالمللی ش��کایت کند و این حق برای جمهوری اس�لامی
ایران محفوظ است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس ش��ورای اس�لامی در
ادامه این مطلب با اش��اره به تعهد وزی��ر امور خارجه دولت
عربس��تان مبنی بر مجازات کامل و رس��یدگی همهجانبه به
جرم مجرم��ان پرونده فرودگاه جده افزود :مجلس ش��ورای
اس�لامی و به خصوص کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت
خارجی مجلس ،روند رس��یدگی دولت عربستان تا مجازات
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يادداشت يمن همچنان مقاوم

منافع ملي
زير پاي منافع سياسي

طرح :سياست روز

سرمقاله ما شبيه ديروز نيستيم
اما هستيم!

شنبه  5ارديبهشت  6 -1394رجب  - 1436سال پانزدهم  -شماره 3887

 9مردم بحرين بر لزوم آزادي شيخ علي سلمان تاكيد كردند

کامل مجرمان را رصد ميکند.
وی تصریح کرد :هرگونه اقدام بعدی از جانب جمهوری
اسالمی ایران مبنی بر شکایت به مجامع بینالمللی منوط بر
نحوه رسیدگی به این پرونده از جانب دولت عربستان است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
تصری��ح کرد :گزارش این موضوع را ب��ا همکاری وزارت امور
خارج��ه پیگی��ری ميکنیم و تمامی م��وارد از جمله جدیت
دولت عربستان درخصوص محاکمه این دو فرد و نحوه اجرای
مجازات مورد دقت مجلس و دستگاه خارجه خواهد بود.

گزارش يك
روحانی پس از بازگشت از اندونزي:
همکاریهای اقتصادی ایران و چین امسال افزایش مییابد
رئیسجمه��ور با تاکید بر اینکه همکاریه��ای اقتصادی ایران و چین در
س��الجاری حرکت رو به جلویی را طی خواهد کرد ،اظهار داش��ت :مذاکرات
ب��ا رئیسجمهوری چین درخص��وص موضوعات گس��ترده از جمله مذاکرات
هستهای بود.
حجتاالس�لام حس��ن روحانی که در بازگش��ت از اندونزی و در فرودگاه
مهرآباد با خبرنگاران صحبت میکرد ،افزود :قرن کنونی ،قرن آسیا نام گرفته
و روز به روز پیش��رفت و توس��عه در آسیا بیشتر ميش��ود و در افریقا نیز این
حرکت توسعه ،رو به جلو است.
رئیسجمهوری در تش��ریح دس��تاوردهای اجالس سران آس��یا و آفریقا
در جاکارتا ،گفت :در این اجالس که به مناس��بت ش��صتمین س��ال برگزاری
اجالس باندونگ برگزار شد ،مقامهاي ارشد بیش از یکصد کشور جهان شرکت
داشتند و موضوعات مختلف از جمله راههای گسترش همکاریهاي اقتصادی
میان کشورهای این دو قاره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
روحان��ی افزود :با توجه به وضعیت کنونی منطقه و جهان ،موضوع مبارزه
با تروریس��م بر همه مباحث تقریبا سایه افکنده بود و وضعیت کشورهایی که
با این معضل مواجهاند همانند سوریه و عراق و معضالتی که مردم یمن با آن
مواجه هستند ،مورد بحث قرار گرفت.
رئیسجمه��وری در ادام��ه به دیدارهای حاش��یهای ک��ه در جریان این
اج�لاس دو روزه انجام ش��د ،اش��اره کرد و گفت :در حاش��یه ای��ن اجالس با
روس��ای جمهوری چی��ن ،ویتنام ،اندونزی و نخس��توزیران ژاپن و بنگالدش
مالقاتهایی داشتیم .همه آنان خواهان گسترش و توسعه روابط با ایران بودند
و با تبریک به خاطر مقاومت ملت ایران ،اش��اره داش��تند در مسیر مذاکرات با
 ۵+۱در قدمهاي نهایی هستید.
حجهاالس�لام روحانی ب��ا تاکید بر اینکه همکاریه��اي اقتصادی ایران و
چین در س��الجاری حرک��ت رو به جلویی را طی خواهد کرد ،اظهارداش��ت:
مذاکرات با رئیسجمهوری چین درخصوص موضوعات گس��تردهتری از جمله
مذاکرات هستهای ،پروژههاي اقتصادی و توسعه روابط اقتصادی تهران  -پکن
و مسایل منطقهای بود.
رئیسجمهوری همچنین به نشس��ت خود با علما ،اس��اتید و فرهیختگان
اندونزی اش��اره کرد و گفت :در این نشس��ت ،راجع به شرایط منطقه و نظرات
ایران اسالمی درخصوص وحدت اسالم و مبارزه با تروریسم صحبت شد.

