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گزارش يك يادداشت يك

ما شبيه ديروز نيستيم
اما هستيم!

سرمقاله
1

یمن همچنان مقاوم يادداشت 
يك

1

روحانی پس از بازگشت از اندونزي:
همکاری های اقتصادی 

ایران و چين افزایش می یابد
گزارش 

يك
1

عربستان ضمن استمرار حمالت هوایي 
مانع ارسال كمك هاي بشر دوستانه به یمن  مي شود

توحش سعودي 
در آتش بس

گزارش 
هشت

8

دلخوري فرهنگيان 
از مشخص نبودن 

معيارهای رتبه بندی
نيمكت

4

توهمات يك بازنده يادداشت
8

گام  محکم 
اركستر سمفونيك تهران 

پس از تعطيلی ۲ ساله
نواي 

هنر
6

من با مردمی كه 
مادر بچه هایم را كشتند 

مي جنگم
پاورقی

3

ایران کاردار سفارت عربستان در تهران را احضار کرد
در پی ممانعت جنگده های عربس��تان سعودی از ورود هواپیمای ایرانی حامل زنان و 
کودکان درمان شده یمنی و کمک های دارویی و انسان دوستانه جمهوری اسالمی ایران 
به فضای یمن، عصر دیروز 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 خلیج فارس اظهار داشت هالل احمر 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 هالل احمر بین المللی اقدام به ارس��ال هواپیما جهت 
بازگرداندن بیماران یمنی موجود در ایران و ارس��ال کمک های دارویی نموده اس��ت که 
متاسفانه هر دو بار جنگندهای سعودی با نزدیک شدن به آنها هواپیمای مذکور را وادار 

به بازگشت نموده اند.
وی ضمن تاکید بر اس��تمرار تالش های جمهوری اسالمی ایران جهت کمک رسانی 
به مردم یمن و انتقال و درمان مجروحین حوادث اخیر آن کش��ور، به کاردار عربس��تان 
یادآور ش��د که اقدام جنگندهای س��عودی پ��س از پایان عملی��ات تهاجمی اخیر عماًل 

دخالت آشکار در امور یمن و آسمان آن کشور است.

سردار فضلى: رزمندگان ایران الگوى مجاهدان یمن هستند
جانشین رئیس سازمان بسیج به معنویت و خودسازی رزمندگان ایران اسالمی اشاره 
ک��رد و گفت: همین موضوع بود که رزمندگان ما را به الگویی پیش��تاز برای رزمندگان 

اسالم در سایر بالد اسالمی همچون یمن مبدل ساخت.
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج،  مراسم صعود ١٥ هزار نفر از بسیجیان سراسر کشور 
به ارتفاعات بازی دراز در استان کرمانشاه برگزار شد. سردار علی فضلی با حضور در این مراسم از 
رشادت های رزمندگان اسالم در ارتفاعات هزار و صدمتری بازی دراز گفته و افزود: رزمندگان بازی 
دراز با توکل به خدا و بدون توجه به ِعّده و ُعّده دشمن به جهاد علیه دشمنان اسالم پرداختند. 
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به کار بزرگ شهید وزوایی )فرمانده عملیات بازی دراز( افزود: 
شهید وزوایی که از دانشجویان پیرو خط امام و از فاتحان النه جاسوسی آمریکا در تهران بود، تنها 

با ٦ نفر از یاران خود توانست ٣٠٠ نفر از ُکماندوهای عراقی را به اسارت درآورد.
وي ب��ه معنویت و خودس��ازی رزمندگان اش��اره کرد و پیروزی آنه��ا در مجاهده با 
دشمن را در وهله نخست مدیون عمل به دستورات الهی خواند و ادامه داد: اتفاقا همین 
موضوع بود که رزمندگان ما را به الگویی پیش��تاز برای رزمندگان اس��الم در س��ایر بالد 

اسالمی همچون یمن مبدل ساخت. 

سياست روز تناقضات متوليان در حذف یارانه پردرآمدها را بررسي مي كند

منافع ملي 
زير پاي منافع سياسي
آرامش ابدي
براي آقاي تيتر ایران

حسين قندي براي بس��ياري از خبرنگاران فعال 
د ب��و د ايراني س��ايه باالسر بود. سايه او روي مطبوعات ی��ا

ايران خنكايي ايجاد كرده بود كه براي هر كس��ي 
غنودن در زير اين سايه، مغتنم و دوست داشتني 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 جان دار زده ش��ود. تيترهايي ك��ه حتي براي آنه��ا كه در پاي 
كيوس��ك ها سركي به روزنامه ها مي كشند و س��عي مي كنند به رايگان و 
با چند دقيقه خواندن تيترهاي درشت تر روزنامه ها از وقايع و جريانات 

كشور مطلع شوند، تيترهاي سحر رسانه را همراه داشته باشد.
حاال اما اس��تاد تيترزني مطبوعات ايران خ��ود تيتر روزنامه هايي 
ش��ده اس��ت كه س��ال ها از حس��ن حض��ورش بهره مند ش��ده اند و 

تيترهايشان در ميان ديگر مطبوعات درخشيده است.

ما شبيه دیروز نيستيم
اما هستيم!

طبس، از آن واژه هایي است که براي دولتمردان 

مهدي رجبي

امری��کا معناي تلخ��ي دارد، هرچند که خرماي 
آن منطقه کویري کام خیلي ها را ش��یرین کرده 

است. 
کوی��ر زیباي طبس همان جایي اس��ت که 
هن��وز که هنوز اس��ت ب��راي امریکایي ه��ا زیبا 
نیس��ت. جایي که چنگال هاي عق��اب در آن فرو رفت و بر روي 

عملیات کامال دقیقشان خاك مرگ پاشیده شد.
اینقدر س��خت گذش��ته اس��ت بر دولتمردان امریکایي که 
هی��الري کلینتون، ب��ه عنوان سیاس��تمداري ک��ه در آن دوره 
مس��ئولیتي نداشته، در کتاب خاطراتش عملیات نافرجام طبس 
را ی��ک فاجعه، یا یک حادثه تلخ مي داند، مي توان فهمید آنها به 

این زودي ها معجزه شن ها را فراموش نمي کنند.
اما عجیب آنجاست که آنها بعد از آن و تا همین االن هم از 

گزینه نظامي علیه ایران حرف مي زنند.
گویي ش��ن هاي طبس هنوز در چشم دولتمردان امریکایي 
اس��ت و نمي توانند خوب ببینند. نمي توانند ببینند ایران امروز، 
حتي با دیروز و یک س��ال قبل تر هم فرق دارد. حاال دیگر مثل 
گذشته نیست که رئیس جمهور وقت و فرمانده کل قوا جاسوس 
امریکایي ها باش��د. زماني نیس��ت که بني صدر دس��تور بمباران 
غرامت هاي طبس را بدهد. امروز روزي نیست که منتظر القائم ها 

را از ما بگیرند. 
امروز ایران اسالمي براي مستکبران دنیا غیرقابل پیش بیني 

است. خیلي وقت است که دیگر زیر بار حرف زور نمي رویم. 
حاال توان دفاعي و موشکي ایران آنقدر باالست که دشمنان 
مجبورند در چیدمان گزینه هاي روي میزشان تجدید نظر کنند. 
ما ش��عار »ما مي توانیم« را سرمشق قرار دادیم و در مقابل همه 
تحقیر ها، تحریم ها و تخریب ها ایس��تادیم و قد کشیدیم و بزرگ 

شدیم. 
حاال آنقدر بزرگ ش��ده ایم که بزرگي مي کنیم. آنقدر بزرگ 
ک��ه کدخداهاي س��اختگي دنیاي اس��تکبار ه��م نمي توانند در 

مقابلمان بایستند. آنها باید تعظیم کردن را یاد بگیرند.
ای��ن ُک��ري خواندن هاي َک��ري، اوباما، نتانیاه��و یا هرکس 
دیگ��ر هم دیگ��ر معني ندارد. حرف هاي آنها ش��بیه جمله »من 
نمي ترس��م« آدم ترس��ویي اس��ت که در تاریکي و تنهایي گیر 
کرده اس��ت. حاال ما »صیاد« داری��م، از جنس ایراني اش، اگرچه 
ش��یرازي مان را گرفتن��د. ح��اال دس��تپخت »طهراني مقدم ها« 

آماده ي آماده است. 
حاال »آرش«، »شهاب«، »طوفان«، »فاتح«، »فجر«، »کوثر« 

و دیگران هستند و ما هم »قدر« همه آنها را مي دانیم.
ما شبیه دیروزمان نیستیم، اما هستیم! توان دفاعي ما مثل 
دیروز نیست. مثل سي و اندي سال قبل هم نیست. ما پرتوان تر 

از همیشه ایم. پس شبیه دیروز نیستیم.
اما مردمان این سرزمین مثل همان دیروز هستند. ایستاده و 
پابرجا. آماده دفاع از کیان این سرزمین و نظام اسالمي شان. آنها 
که براي این مردم رجز »هل من مبارز« مي خوانند، مي دانند که 

ایراني جماعت در میدان عمل پاسخ مي دهد.
مي دانند ما اگر دربرابر ش��عارهاي از س��ر کم شعوري ش��ان 
س��کوت کرده ایم، از ترس نیس��ت. منتظریم تا زمانش برس��د و 
اینبار دیگر خوِد همین مردم بر سرش��ان ابابیل مي شوند. این بار 
دیگر عقاب را در طب��س دفن نمي کنیم، بلکه وقت پَرکندن فرا 

مي رسد. این بار هم دست خدا با همین ملت است.

یمن همچنان مقاوم
سياوش کاوياني

جنگي که آل س��عود علی��ه مردم مظلوم یم��ن به راه 
انداخته اس��ت، جنگي بسیار نابرابر اس��ت. چنین تجاوز و 
حمالتي در طول تاریخ دیده ش��ده و نمونه بارز آن حمالت 
ارتش رژیم صهیونیستي علیه مردم مظلوم فلسطین است.

آل سعود با تجهیزات کامل نظامي به سرزمیني حمله 
کرده اس��ت که مردمش مس��لمان هس��تند و مي خواهند 
سرنوشتش��ان را خود تعیین کنند. ای��ن مردم تا پیش از 
این زیر یوغ حاکماني بودند که وابستگي شدید خود را به 
آل س��عود به اثبات رسانده بودند به همین خاطر است که 
رئیس جمهور مس��تعفي و غیرقانوني یمن )منصور هادي( 

به عربستان گریخته است.
تجاوز ارتش آل س��عود حتي پ��س از اعالم آتش بس 
هم ادامه داش��ت، اما نیروهاي مردم و ارتش یمن، تاکنون 

پاسخي به این تجاوزات نداده اند.
تص��ور این ک��ه یمني ه��ا از افزایش حم��الت رژیم 
آل س��عود در صورت پاس��خ دادن به تجاوز این رژیم بیم 
دارند، گمانه باطلي است. چنین تصوري نشان مي دهد که 

شناخت کافي از مردم یمن وجود ندارد.

گس��ترش جنگ در منطقه آن هم در یک جغرافیاي 
حس��اس و اس��تراتژیک قطع��اً هدف اصلي آمری��کا، رژیم 
صهیونیس��تي و سران کش��ورهاي مرتجع و وابسته عربي 
منطقه است. اما آل سعود با این حمالت هوایي که بیشترین 
حمالت به زیرس��اخت ها، مناطق مس��کوني و تأسیس��ات 
شهري بوده اس��ت، قصد تحریک نیروهاي مردمي، ارتش 

و انصار اهلل براي اقدام متقابل را دارد.
شکیبایي و استقامت مردم یمن مقابل چنین حمالتي 
که به مانند حمالت ارتش صهیونیستي به مردم فلسطین 
اس��ت، نشان داد که این صبر استراتژیک فعاًل نمي خواهد 
پایان یابد چون گس��ترش درگیري نظامي و باز شدن پاي 
برخي کشورهاي منطقه در آن، سرگرم شدن جهان اسالم 
را به همراه خواهد داشت و از سوي دیگر از بین رفتن هر 
چه بیشتر زیرساخت ها و منابع مسلمانان را سبب خواهد 

شد.
هم اکنون چندین کش��ور مسلمان س��ال ها است که 
درگیر جنگي خانمانسوز هستند. سوریه، عراق، افغانستان 
و اکنون یمن. از چنین جنگ هایي چه رژیمي بیش��ترین 
بهره را خواهد برد؟! رژیم صهیونیس��تي در این آشفته بازار 
منطق��ه س��ود کالن خود را مي برد و ب��ا برنامه ریزي هایي 
که انج��ام مي دهد، س��عي در پیاده کردن سیاس��ت هاي 
جنایتکارانه و اش��غالگرانه خود در سرزمین هاي اشغالي و 

منطقه دارد.

رژیم آل س��عود باید متوجه ش��ده باش��د که عالوه بر 
چنی��ن دالی��ل و تحلیل هایي ک��ه حتي کارشناس��ان و 
روزنامه ن��گاران جهان عرب هم به آن اعتقاد دارند و حمله 
آل س��عود به مردم یمن را یک اش��تباه بزرگ مي خوانند و 
محک��وم مي کنند، عوامل دیگري هم وجود دارد که باعث 
شده است تا مردم یمن، انصا ر اهلل و ارتش این کشور، دست 
به اق��دام متقابل نزنند. که اگر چنین اقدامي انجام دهند، 

پایه هاي متزلزل خاندان آل سعود، فرو خواهد ریخت.
اگر اکنون اخبار چنی��ن حمالت جنایتکارانه اي براي 
مردم عربستان سعودي قلب واقعیت مي شود، اما نمي توان، 
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 دیگر نمي توان 

جلوي موج اعتراض مردم را گرفت.
ش��رایط آینده بستگي به رفتار آل سعود و هم پیمانان 
او دارد. اگر همچن��ان به حمالت خود ادامه دهند و یمن 
را آم��اج حم��الت جنایتکارانه خود کنن��د، باید در آینده 
نزدی��ک طعم پاس��خ مردم یم��ن، انص��ار اهلل و ارتش این 
کشور را بچش��ند. مردم یمن اکنون چیزي براي از دست 
دادن ندارند و اگر تاکنون هم پاس��خ به تجاوزات آل سعود 
نداده اند، نخس��ت به خاطر دالیلي که گفته ش��ده است و 
همچنین وجود خانه خدا و حرمت بزرگي اس��ت که براي 

مسلمانان و جهان اسالم دارد.

روزي به نام سالمت و ارتقاي ایمني غذا

سالمت غذا راز تندرستي

درس عبرتي از واقعه طبس

گزينه نظامی
انتخابي شكست خورده

صفحه 2

ت روز
س

سيا
طرح: 

روحانی پس از بازگشت از اندونزي:
همکارى هاى اقتصادى ایران و چین امسال افزایش مى یابد

رئیس جمه��ور با تاکید بر اینکه همکاری ه��ای اقتصادی ایران و چین در 
س��ال جاری حرکت رو به جلویی را طی خواهد کرد، اظهار داش��ت: مذاکرات 
ب��ا رئیس جمهوری چین در خص��وص موضوعات گس��ترده از جمله مذاکرات 

هسته ای بود.
حجت االس��الم حس��ن روحانی که در بازگش��ت از اندونزی و در فرودگاه 
مهرآباد با خبرنگاران صحبت می کرد، افزود: قرن کنونی، قرن آسیا نام گرفته 
و روز به روز پیش��رفت و توس��عه در آسیا بیشتر مي ش��ود و در افریقا نیز این 

حرکت توسعه، رو به جلو است.
رئیس جمهوری 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، مقام هاي ارشد بیش از یکصد کشور جهان شرکت 
داشتند و موضوعات مختلف از جمله راه های گسترش همکاری هاي 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 مواجه اند همانند سوریه و عراق و معضالتی که مردم یمن با آن 

مواجه هستند، مورد بحث قرار گرفت.
رئیس جمه��وری در ادام��ه به دیدارهای حاش��یه ای ک��ه در جریان این 
اج��الس 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��ت وزیران ژاپن و بنگالدش 
مالقات هایی 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 

١+٥ در قدم هاي نهایی هستید.
حجه االس��الم روحانی ب��ا تاکید بر اینکه همکاری ه��اي اقتصادی ایران و 
چین در س��ال جاری حرک��ت رو به جلویی را طی خواهد کرد، اظهارداش��ت: 
مذاکرات با رئیس جمهوری چین در خصوص موضوعات گس��ترده تری از جمله 
مذاکرات هسته ای، پروژه هاي اقتصادی و توسعه روابط اقتصادی تهران - پکن 

و مسایل منطقه ای بود.
رئیس جمهوری 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 در خصوص وحدت اسالم و مبارزه با تروریسم صحبت شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ش��ورای اسالمی گفت: مجلس شورای اسالمی روند مجازات 
مجرمان فرودگاه جده را رصد مي کند و هرگونه اقدام بعدی 
از جانب ایران مبنی بر ش��کایت ب��ه دادگاه هاي بین المللی 
منوط به نحوه رس��یدگی دولت عربس��تان ب��ه این موضوع 

است.
عالءالدی��ن بروجردی در گفت و گو ب��ا خانه ملت درباره 
روند رس��یدگی به پرونده فرودگاه ج��ده از جانب جمهوری 
اس��المی ایران گفت: بر اس��اس حق��وق بین الملل��ی، ایران 

مي توان��د در خصوص این مس��اله از عربس��تان ب��ه مجامع 
بین المللی ش��کایت کند و این حق برای جمهوری اس��المی 

ایران محفوظ است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس ش��ورای اس��المی در 
ادامه این مطلب با اش��اره به تعهد وزی��ر امور خارجه دولت 
عربس��تان مبنی بر مجازات کامل و رس��یدگی همه جانبه به 
جرم مجرم��ان پرونده فرودگاه جده افزود: مجلس ش��ورای 
اس��المی و به خصوص کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس، روند رس��یدگی دولت عربستان تا مجازات 

کامل مجرمان را رصد مي کند.
وی تصریح کرد: هرگونه اقدام بعدی از جانب جمهوری 
اسالمی ایران مبنی بر شکایت به مجامع بین المللی 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 مي کنیم 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.

رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی:
مجلس روند مجازات مجرمان فرودگاه جده را رصد می كند

اقدامات بعدى ایران منوط به برخورد عربستان با متخلفان است


