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سفرای غربی برای پنهان سازی بازداشت 
نخست وزیر لبنان در ریاض با او دیدار کردند

بالماسکه سعودی
با نقاب حریری
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حجت االسالم سید احمد خاتمی 
در خطبه های نماز جمعه تهران:

تهدیدات عربستان عملی شود 
سیلی سختی می خورد
2

سرمقاله

امنیت ملی 
و دشمنی های آل سعود

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

امنی��ت ملی تعاری��ف چندگانه ای دارد، ام��ا این واژه در 
مبحث کلی خود، یک هدف را دنبال می کند و آن بهره گرفتن 
از قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و ابزارهای دیگری همچون 
دیپلماس��ی برای حفظ کشور و حاکمیت است. نقش رسانه ها 

نیز در تقویت امنیت ملی مهم است.
 در دنیای کنونی، موضوع امنیت ملی به خاطر ش��رایط و 
اوضاع سیاس��ی حاکم، اهمیت زیادی یافته اس��ت و به همین 
خاطر، اکثر کش��ورهای دنیا س��عی دارند با روش خاص خود، 

امنیت ملی خود را قوام بخشند.
به��ره گرفتن از روش  های خاص، نه در چارچوب تعاریفی 
که در علم سیاست و روابط بین الملل ارائه شده است، امنیت 
مل��ی را به یک مقوله حس��اس تبدیل کرده اس��ت، به همین 
خاطر است که، نوع رفتار و برخوردها نیز باید براساس نیازها 

و عملکردهای پیرامونی تنظیم شود.
به عنوان مث��ال، هم اکنون جمهوری اس��امی ایران در 
بحران غرب آس��یا ن��ه تنها نقش آفرین اس��ت، بلکه به عنوان 

تصمیم ساز و تصمیم گیر در این بحران وارد شده است.
 حض��ور ای��ران در س��وریه و عراق، باع��ث برهم خوردن 
معادالت��ی بود که آمری��کا و اس��رائیل آن را طرح ریزی کرده 
بودند،. در این میان برخی در داخل سعی داشتند، نقش ایران 
در سوریه و عراق را در تضاد با امنیت و منافع ملی تلقی کنند 

و حتی با آن مخالفت کردند.
اما روشن اس��ت که اگر جمهوری اسامی ایران با قدرت 
در بحران غرب آسیا حضور نمی یافت و هزینه نمی کرد، اکنون 
هزینه  های عدم حضور در آن، بسیار سنگین تر و گران تر برای 
ایران تمام می شد، امنیت ملی ایران به خطر می افتاد و منافع 

ملی نیز درگیر گسترش بحران به داخل کشور می شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره شرایط منطقه و بحرانی 
که ایجاد ش��ده باره��ا تأکید کردند که اگ��ر مدافعان حرم به 
س��وریه و عراق نمی رفتند و خاکریزه��ای جبهه جنگ را در 
آن مناط��ق ایجاد نمی کردند، جنگ ب��ه درون مرزهای ایران 
کش��یده می ش��د، آیا در صورت چنین اوضاع��ی، امنیت ملی 
ای��ران به خطر نمی افت��اد؟ در واقع ایران با درک درس��ت از 

شرایط در دفاع از امنیت و منافع ملی خود وارد بحران شد و 
این حضور بود که توانست، امنیت ملی کشور را حفظ کند.

کش��ورهایی در منطق��ه حض��ور دارن��د که قص��د دارند 
امنی��ت و مناف��ع ملی ای��ران را به خطر بیندازند، عربس��تان 
سعودی سردمدار این کش��ورها است. سیاست  ها و رفتارهای 
رژیم آل س��عود، همچون رژیم اس��رائیل همس��و گش��ته و با 
همکاری  ه��ای نزدی��ک ای��ن دو رژی��م، می بینی��م اهداف و 
برنامه  های آنها در راس��تای از بین بردن امنیت ملی جمهوری 

اسامی ایران است.
ایران، کش��وری انقابی است و به همین خاطر حتی پس 
از گذشت نزدیک به 40 سال از عمر آن، توانسته است با حفظ 
سیاس��ت انقابی گری خود، نه تنها امنی��ت ملی خود را ارتقاء 

دهد، بلکه دشمنان را نیز با چالش  های جدی روبه رو سازد.
به همی��ن خاطر بح��ث امنیت ملی در نظ��ام جمهوری 
اسامی ایران یک موضوع سلیقه ای و جناحی نمی تواند باشد 
که اگر چنین ش��ود، خود باعث به خط��ر افتادن امنیت ملی 

در کشور است.
اس��تناد می کنم به سخنان فرمانده معظم کل قوا حضرت 
آیت اهلل خامنه ای که در س��ال 1394 و پس از فاجعه منا بیان 
کردند. همگان به خاطر دارند که در آن فاجعه چه اتفاقاتی افتاد 
و سران سعودی با شهدای ایرانی منا چه می خواستند بکنند، اما 
واکنش رهبر معظم انقاب نشان داد که زبان منطق، استدالل و 
دیپلماسی با آل سعود کارساز نیست. شاید در همان زمان برخی 
در داخل، س��خنان حضرت آیت اهلل خامنه ای را تند و خارج از 

عرف دیپلماتیک تلقی کردند، اما نتیجه آن مهم بود.
ایشان در پاسخ به اقدامات سران سعودی نسبت به قضایای 
فاجعه منا فرمودند »اگر کشور ما و ملت ما بخواهد در مقابل 
عناصر اذیت کننده و موذی عکس العمل نش��ان بدهد، اوضاع 
آنه��ا خوب نخواهد بود، ما تا حاال خویش��تن داری کردیم. در 
قضایای متعددی خویش��تن داری کردیم، دست ایران اسامی 
از خیلی  ها بازتر اس��ت، توانایی  های ما، امکانات ما از خیلی  ها 
بیشتر است، می دانند که اگر بخواهند هماوردی کنند با نظام 
جمه��وری اس��امی، در هیچ صحنه ای حریف نمی ش��وند. ما 
رعایت ادب اس��امی، رعایت حرمت برادری در امت اسامی 
را نگه داشتیم. ما می توانیم عکس العمل نشان بدهیم. اگر بنا 
باشد عکس العمل نشان بدهیم، عکس العمل  های ما خشن هم 

خواهد بود، سخت هم خواهد بود.«
شاید از دیدگاه برخی، چنین موضع قاطع و مقتدرانه که 
نشأت گرفته از منطق و اقتدار است، به خطر انداختن امنیت 
ملی کشور تعبیر شود، اما مواضع فرمانده کل قوا، در آن زمان 
عی��ن حفظ امنیت ملی و ارتقای آن بود. چنین واکنش��ی به 
رژیم س��عودی باعث ش��د که آنها تن به خواسته  های به حق 
ایران بدهند و پیکر شهدای فاجعه منا را به ایران بازگردانند.

اکنون نیز آل س��عود، در حال تخری��ب و تضعیف امنیت 
ملی جمهوری اس��امی ایران است، رفتار، سخنان و مواضعی 

که از سوی مقامات این رژیم علیه ایران اتخاذ می شود، تهدید 
آمیز، جنگ طلبانه و گستاخانه است.

ای��ن رژیم نزدیک به 3 س��ال اس��ت که ب��ه یمن حمله 
نظامی ک��رده و در این مدت تاکنون نزدی��ک به 10 هزار نفر 
از مردم مظلوم این کش��ور را به ش��هادت رسانده و ده  ها هزار 
نفر دیگر را مجروح کرده اس��ت، فاجعه بارت��ر آن که بیش از 
7 میلی��ون نفر از مردم این کش��ور به خاط��ر حمات نظامی 
س��عودی و محاصره این کشور در ش��رایط قحطی شدید قرار 
دارن��د. ج��رم آنها تنها این اس��ت که می خواهن��د خود برای 
آینده کشورش��ان تصمیم بگیرند و براساس آن، روابط با دیگر 
کشورها را تنظیم کنند. مردم یمن به جمهوری اسامی ایران 
عاقه مند هس��تند و اکنون نیز تنها کشوری که در منطقه از 
لحاظ معنوی و سیاس��ی از آنها حمایت می کند ایران اس��ت. 
آنها انس��ان و مسلمان هس��تند و براس��اس وظیفه انسانی و 

مسلمانی، باید از مردم مظلوم یمن دفاع کرد.
ح��ال چگونه تیتر یک روزنامه در دف��اع از یمن می تواند 
امنی��ت ملی را به خطر بیندازد در حال��ی که همه روزنامه  ها 
و رس��انه  های سعودی علیه جمهوری اس��امی ایران اخبار و 

گزارش  های خود را منتشر می کنند؟! جای سوال دارد.
برخ��ورد با روزنامه کیهان براس��اس قانون هر حکمی که 
صادر ش��ده باش��د، الزم االجراس��ت، اما آیا با دیگر موارد نیز 

چنین برخوردی شده است؟
آیا با آنهایی که حضور ایران را در بحران غرب آس��یا، به 
خطر انداختن امنیت ملی دانس��تند، برخورد شد؟ آیا آنهایی 
که در روزنامه خود، خبر شهادت سردار همدانی از فرماندهان 
دوران دفاع مقدس در س��وریه را اینگونه تیتر زدند؛ »سرتیپ 
حس��ین همدانی در سوریه کشته شد« برخورد جدی صورت 

گرفت؟!
آیا آنهایی که مصوبه ش��ورای عالی امنیت ملی کش��ور را 
درباره حکم حصر س��ران فتنه نمی پذیرند و مدام این موضوع 
را در رس��انه  های خود و سخنانش��ان مطرح می کنند، نادیده 

گرفتن و تضعیف امنیت ملی تلقی نمی شود؟!
از ای��ن دس��ت مثال  ها را بس��یار می توان اش��اره کرد، از 
تخریب س��پاه گرفته تا زیر سوال بردن پیشرفت  های موشکی 
و حتی رش��ادت  ها، خدمات و تدبیر سردار قاسم سلیمانی که 
توانسته است بحرانی که علیه ایران ساخته شده بود، به طرف 
مقابل بازگرداند. بای��د در موضوع امنیت ملی یک هماهنگی، 
انس��جام و وحدت رویه وجود داشته باش��د که آیا با توجه به 
همه دشمنی  های آل س��عود علیه ایران، رسانه  های روشنگر و 

انقابی کشور حق این را دارند به این رژیم بتازند یا نه! 
ناگفت��ه نماند تیتر و گ��زارش روزنامه کیه��ان به خاطر 
حساس��یتی ک��ه به آن نش��ان داده ش��د، باعث توج��ه ویژه 
رسانه های عربی و غربی گردید. اگر چنین واکنشی در داخل 
ب��ه آن نمی ش��د،  تنها به عنوان یک تیتر و گزارش رس��انه ای 

تلقی می شد.

در این شرایط خوب 
عربستان سعد حریری 

نخست وزیر را فرا خواند 
و آنهم بدون معاونینش 
و مشاورانش و وی را 

مجبور به استعفا و قرائت 
بیانیه کرد و لبنان را 

در وضع جدید قرار داد 
نخست وزیر لبنان در 
عربستان در بازداشت 
و ممنوع از بازگشت به 

لبنان است

دبیرکل حزب اهلل لبنان با اشاره به اینکه 
یک گ�زارش 

گروه بین الملل
س��عد حریری در بازداشت سعودی ها به 
س��ر می برد و اس��تعفایش اجباری بوده، 
آن را غی��ر قانون��ی دانس��ت و از طرح س��عودی ب��رای حمله 

اسرائیل به لبنان خبر داد.
 سیدحسن نصراهلل به مناسبت اربعین امام حسین)ع( و روز 
شهید حزب اهلل در سخنانی گفت: روز اربعین را به رسول اهلل)ص(، 
اهل بیت)ع(، حضرت بقیةاهلل)عج( و امت اسامی تسلیت عرض 

می کنم.
دبیرکل حزب اهلل لبنان با اش��اره به اینکه تعداد زائرانی که 
از سراس��ر دنیا در مراس��م اربعین به کربا وارد ش��دند بالغ بر 
۲0 میلی��ون نفر اس��ت، بیان کرد: میلیونها زائر به س��وی امام 
حسین)ع( می آیند زیرا ایشان شهید و فرزند شهیدی است که 
خودش را برای دین فدا کرد. شهیدان در مسیر امام حسین)ع( 

حرکت می کنند زیرا آنها از دنیا چیزی طلب نمی کنند.
نصراهلل گفت: امروز در مراحل آخر غلبه بر داعش به س��ر 
می بریم و در برابر ما هفته هایی باقی مانده اس��ت تا داعشی ها 
را در س��وریه و ع��راق از بین ببریم. دبی��رکل حزب اهلل لبنان 
اعام کرد: از روز ش��نبه گذشته لبنان وارد بحران سیاسی شد 
و لبن��ان در برابر مرحله مهمی ق��رار گرفت. قبل از آن اوضاع 
بس��یار خوب بود و رئیس جمهور انتخاب شد و کابینه تشکیل 

شد در راستای قانون انتخابات حرکت شد 
و مقدمات انتخابات و موضوع بودجه مورد 
توجه ب��ود و از ثب��ات و امنیت بی مانندی 

برخوردار بود. 
وی افزود: در این ش��رایط خوب لبنان 
و همکاری و ارتباط گروه های سیاس��ی به 
ناگاه ضربه واحدی وارد ش��د و عربس��تان 
س��عد حریری نخس��ت وزیر را فراخواند و 
آن هم ب��دون معاونینش و مش��اورانش و 
وی را مجب��ور به اس��تعفا و قرائ��ت بیانیه 
ک��رد و لبنان را در وضع جدی��د قرار داد. 
نخست وزیر لبنان در عربستان در بازداشت 
و ممنوع از بازگشت به لبنان است. دخالت 
آش��کاری از جانب س��عودی ها برای وادار 
کردن نخس��ت وزیر به استفعا وجود دارد و 
همه لبنانی ها این موضوع را از نش��انه ها و 

ش��واهد می دانند. پس از ارائه اس��تعفای نخست وزیر لبنان در 
حبس خانگی قرار گرفت و اجازه بازگشت به لبنان به وی داده 
نش��د. تاش سعودی ها برای س��رنگونی حریری فقط از دولت 
نیس��ت بلکه از رهبری جریانش و تاش برای تحمیل رهبری 
جدید بدون آگاهی و اطاع جریان المس��تقبل و اجبار وی به 

آن و نیز دیکته کردن نخست وزیر بر لبنان بود.
دبی��رکل حزب اهلل لبنان خاطرنش��ان کرد: عربس��تان به 
دنبال نخس��ت وزیر جدیدی اس��ت که برنامه های آن را پیاده 
کن��د و لبنانی ها را علیه یکدیگر قرار دهد. عربس��تان اقدام به 
تحریک کشورهای جهان علیه لبنان و اعمال تحریم ها ضد آن 
می کند و کش��ورهای حوزه خلیج فارس را به خروج اتباع خود 
تش��ویق می کند. سعودی ها از اسرائیل درخواست کرده اند که 
لبن��ان را هدف قرار دهد و ده ها میلیارد دالر برای آن داده اند 
و ما براس��اس اطاعات س��خن می گوییم. سعودی ها در سال 
۲00۶ از اس��رائیل خواس��تند که لبنان را هدف قرار دهد و از 
جنگ اس��رائیل ضد لبنان حمایت کردند. با این اقداماتی که 
عربس��تان انجام داده اس��ت آیا خواهان خیر لبنان اس��ت؟ از 

لبنانی ها می خواهم که درباره وقایع اطراف خود تامل کنند.
نص��راهلل تاکید کرد: ما این دخالت آش��کار عربس��تان در 
امور داخلی لبنان را محکوم می کنیم. این رفتار زننده با س��عد 

حریری را محکوم می کنیم. اهانت به نخست وزیر لبنان اهانت 
به همه لبنانی هاست. استعفای اعام شده را غیرقانونی و مغایر 
با قانون اساس��ی و نامش��روع می دانیم زیرا تح��ت اکراه و زور 
حاصل شده اس��ت. دولت کنونی قانونی و مشروع است. دولت 
نمی تواند تش��کیل جلس��ه دهد درس��ت اما مستعفی نیست و 
سخن گفتن از رایزنی های جدید قابل قبول نیست و این تمایل 

ادوات و توطئه گران است. حریری بیاید آنگاه می پذیریم.
اداره بحران از س��وی میشل عون توانسته است که توطئه 
را از بین ببرد و ثبات را حفظ کند. کس��انی توطئه کردند باید 
در محاسبات خود تجدید نظر کنند زیرا به اشتباه افتاده اند. 

دبیرکل حزب اهلل لبنان گف�ت: ش��بکه العربیه از طرح ترور 
حریری سخن گفته است در حالی که دستگاه های امنیتی آن را 
تکذیب کردند اما العربیه این اخبار را ادامه می دهد. فرضیه هایی 
درباره جنگ اسرائیل وجود ندارد زیرا دشمن می داند که هزینه 
گزاف��ی این جنگ دارد اما فش��ارهای س��عودی ها وجود دارد. 
اسرائیل ممکن است که از طریق برخی کشورها فشار وارد کند 

یا به دنبال فتنه در لبنان باشد.
وی افزود: س��ازمان ملل عربس��تان را در فهرس��ت س��یاه 
کودک کش��ی قرار داده است نه حزب اهلل. عربستان حزب اهلل را 
متهم می کند و دستگاه اطاعاتی عربستان ایران را عامل ورود 
موشک بالستیک به یمن می داند و اینکه آن را به حزب اهلل داده 
است تا به عربس��تان شلیک کند. یمنی ها 

خود این موشک ها و پهپادها را می سازند.
سیدحس��ن نص��راهلل بی��ان ک��رد: در 
بحرین مانع از برگزاری تظاهرات ش��دید و 
شیخ عیسی قاسم را در حبس خانگی قرار 
دادید و جوانان بحرینی را کشتید و جوانان 

و رهبران را به زندان افکندید.
نصراهلل افزود: لبنان تابع ایران نیس��ت 
اما دارای نفوذ در لبنان اس��ت اما دخالتی 
در امور لبنان نمی کند اما عربس��تان نفوذ 
در لبنان دارد و در امور داخلی آن دخالت 
می کن��د. یک س��ند و دلیل ب��رای اثبات 
دخالت ایران در امور داخلی لبنان بیاورید. 
عربس��تان نمی تواند ضد ایران کاری انجام 
ده��د قص��د انتق��ام از لبن��ان دارد. همه 
طرح های عربس��تان در لبنان با شکس��ت 
روبه رو خواهد ش��د همانطور که همه پرونده هایش با شکست 
روبه رو شد. غلبه بر حزب اهلل در لبنان را هدف قرار ندهید زیرا 
عربس��تان اگر هر کاری کند و با همه امکانات بیاید و اسرائیل 
را تشویق به جنگ کند و آنچه طوفان قاطعیت نامیده می شود 

به راه اندازد نمی تواند بر حزب اهلل غلبه کند. 
سیدحس��ن نصراهلل گفت: می خواهند لبنان را هدف قرار 
دهند زیرا مس��تقل است و زیر بار دستورات شاهزاده نمی رود. 
می خواهن��د ح��زب اهلل را مجازات کنند. م��ن می توانم به آنها 
طرح بدهم تا عقول اندکش��ان را به کار اندازند اما ملت لبنان 
را مجازات نکنند. ما با وحدت و انس��جام این شرایط را پشت 
س��ر می گذاریم. لبنان کش��وری آزاد و مستقل و کریم است و 
زیر بار دیکته و اراده خارجی نمی رود. دبیرکل حزب اهلل لبنان 
با یادآوری س��خنان »عادل الجبیر« ک��ه گفته بود باید لبنان 
را از ح��زب اهلل نجات دهیم گف��ت: آیا نجات لبنان با اهانت به 
نخس��ت وزیر و مردمش انجام می ش��ود؟ آیا نجات لبنان از راه 

ایجاد فتنه و اختاف میان شیعه و سنی است؟
س��ید مقاومت لبنان در پایان تأکید کرد: ما امروز همگی 
باید به امنیت و ثبات و وحدتمان چنگ بزنیم و جایز نیس��ت 
که بترس��یم؛ چراکه ما با وحدتمان قادر به عبور از هر مشکلی 

هستیم.

سید حسن نصراهلل:

 عربستان از اسرائیل خواسته است 
تا به لبنان حمله کند

سعد الحریری در عربستان بازداشت است

درحاشیه
 پیاده روی اربعین
4خیزش جهانی مستضعفین

سرمقاله
امنیت ملی 
1و دشمنی های آل سعود

ونده پر
نتیجه مواضع ضد ایرانی رئیس جمهور فرانسه 
چه واکنشی را می طلبد؟

7لغو سفر ماکرون

گزارش 
 هر 10 دقیقه یک کودک زیر پنج سال یمنیویژه

به دالیل پیامدهای تجاوز ائتالف سعودی جان می دهد

9بزرگترین فاجعه قرن

فعاالن رسانه ای در گفت و گو با سیاست روز 
از تدوین دولتی نظام جامع رسانه ای می گویند؛

منتقدان 
شناسنامه دار می  شوند؟!

یک روز منش��ور حقوق ش��هروندی را قول 
دست ب�ه نقد

مائده شیرپور
می دهند و چهار س��ال بعد چند ماه قبل از 
انتخابات رونمایی می کنند! البته اینها ربطی 
به انتخابات نداش��ت اتفاقی مقارن ش��د. پن��اه می برند به خدا از 
بس��تن دهان منتقد و منتقدی را به داخل حوزه  استحفاظی شان 

راه نمی دهند. 

روزی ب��ه منتقدان می گویند بی شناس��نامه و حاال در صدد 
شناس��نامه دار کردن یا حذف آن ها بر آمده اند. چند روزی است 
که تدوین دولتی نظام جامع رس��انه ای سر و صدای زیادی به پا 
کرده اس��ت و هرکس ت��اش دارد این موضوع را از رویه خودش 
ببیند و نقد کند. البته این موضوع سه روز است که با اعام وزیر 

ارشاد در هیات دولت متوقف شده است.

نگاهی به توقیف عجوالنه روزنامه کیهان

یک بام و دو هوای 
شورای امنیت ملی

اعام خبر توقیف ۲ روزه روزنامه کیهان 
دو گ��زارش 

گروه سیاست
به علت تیت��ری که درخصوص مقاومت 
مردم یم��ن منتش��ر کرده بود، ش��اید 
بعیدتری��ن خبری ب��ود که می توان آن را در حوزه رس��انه ای 
ایران ش��نید اما این امر صورت گرفت و واکنش های بسیاری 

به دنبال داشت. 
ع��ده ای توقی��ف آن را در نق��ض آزادی بیان دانس��تند و 
تاکید کردند دولتی که ش��عارش آزادی بیان است باید تحمل 
بیشتری را از خودش در ارتباط با نقدها و رسانه ها نشان دهد 

و از سخن خوب منتقد حمایت کند.
از س��وی دیگر برخی نیز نس��بت به آن ابراز خرس��ندی 
کردن��د و آن را تافی توقیف برخی از رس��انه های جناح های 

متقابل دانستند که در سال های قبل صورت گرفته بود. 
روزنامه کیهان روز دوشنبه تیتر یک و گزارش اصلی خود 
را به حمله موش��کی از یمن به عربس��تان سعودی اختصاص 
داد. روزنامه کیهان دوش��نبه تیتر زده بود »ش��لیک موشک 
انصاراهلل به ریاض، هدف بعدی دوبی« و همچنین در گزارش 
اصلی خود نوشت: »االن این انصاراهلل و انقابیون یمن هستند 
که تعیین می کنند کجا باید هدف موش��ک بالستیک دوربرد 
قرار بگیرد؛ ش��اید ریاض، جده، طائ��ف و آرامکو هدف بعدی 
باش��د و یا ش��اید هم انصاراهلل سر موش��ک را به سمت بندر 

شیشه ای تر و تمیز دوبی بچرخاند.«

رهبر معظم انقالب در مراسم عزاداری اربعین حسینی:

استقامت کنید
راه خدا امیدبخش است 

اما هموار نیست
صفحه 2

سیاست روز نقش تحریم
در عدم رونق اقتصادی را بررسی می کند؛

تیشه واردات
به ریشه تولید

صفحه 2

روزنامه سیاست روز 
88006969تلفنی آگهی می پذیرد


