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پوش می گذارد  نیکی هیلی بر جنایات عربستان سر
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با اشاره به اینکه 
اظهارات نیکی هیلی به منظور فضاسازی منفی علیه کشورمان 

است، گفت: بیان اتهامات واهی نسبت به ایران به نوعی فرار از 
واقعیت و سرپوش گذاشتن بر جنایات عربستان در یمن است.

به گزارش خانه ملت، سیدناصر موسوی الرگانی با اشاره به 
اظهارات نماینده آمریکا درخصوص اینکه کشورمان را به ارسال 

سللاح برای اعضای جنبش انصاراهلل در یمن متهم کرده است، 
گفت: مسئوالن کشورمان اعام کردند که هیچ ساحی به یمن 
از سللوی ایران ارسال نشللده لذا بیان چنین مطالبی به منظور 
فضاسازی منفی است. وی ضمن تاکید بر اینکه عربستان یکی 

از بزرگترین خریداران ساح از ایاالت متحده محسوب می شود 
از این رو نماینده آمریکا باید از سعودی ها حمایت کند، تصریح 
کرد: اگر قرار باشللد کشللوری با ایران وارد جنگ شود، حتما 

پاسخ دندان شکنی دریافت می کند.

رئیس کمیته هسته ای مجلس: 
یکا "کاتسا" را اجرایی کند دولت را موظف به بازنگری در NPT می کنیم آمر

رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسامی اعام کرد که 
اگللر آمریکایی ها "کاتسللا" را اجرایی کنند، مجلس شللورای پارلمــــان

اسامی دولت را موظف به بازنگری در "NPT" می کند.
بلله گزارش تسللنیم؛ مجتبی ذوالنور با بیان اینکلله اقداماتی که دولت تاکنون 
در برابللر بدعهدی هللای آمریکا انجللام داده از جنس اقدام متقابل نیسللت، گفت: 
آمریکایی ها در دوران پسللابرجام با ایجاد محدودیت  ها و سللنگ اندازی  ها در مسیر 

اجرای این معاهده بین المللی سعی می کنند به منافع ایران آسیب بزنند.
وی با انتقاد از دولت برای عدم مقابله جدی با بدعهدی های آمریکایی ها ادامه 
داد: وقتی آمریکایی ها قانون داماتو را بازنگری کردند و در قالب آیسللا اجرا کردند، 
رئیس جمهللور دو واکنش داشللت، اولین واکنش این بود که بلله وزیر امور خارجه 
دستور داد که موضوع را از مجاری بین المللی دنبال کنند و دومین واکنش این بود 

که به سازمان انرژی اتمی اعام کرد پیشران های هسته ای تولید کنند.
نماینده مردم قم تصریح کرد: این درحالی بود که پس از بدعهدی های آمریکا 
در مسللیر اجرای برجام سناریوهای مختلفی از سللوی نمایندگان تدوین شده که 

هم زمان با بدعهدی های آمریکا در برجام و پله به پله اجرایی می شود.

پناهیان:
وی عظیم اربعین   تدبیرکنندگان پیاده ر

خود مردم هستند
استاد حوزه و دانشگاه گفت: رشد 

زیارت اربعین نه نقشلله سیاسی و ديـــــدگاه
نه تدبیللر فرهنگی کلله فقط کار 
دل هللا و اندیشلله مللردم اسللت و هیللچ برنامه ریللز و 

تدبیرکننده ای غیر از مردم نداشت.
بلله گزارش فارس، حجت االسللام علیرضا پناهیان 
در سللخنان پیش از خطبه های نمللاز جمعه تهران در 
مورد راهپیمایی عظیم اربعین، اظهار داشت: به زیارت با 
عظمت اربعین به عنوان یک رسم و مناسک دینی خاص 
نباید نگاه کرد. وی ادامه داد: زیارت اباعبداهلل الحسللین 
بللروز محبت به آل اهلل و اباعبداهلل اسللت. البته برای این 
زیارت که خللودش به عبادت موصوف و متصل اسللت 

ثواب بسیاری نیز در نظر گرفته شده است. 
این استاد حوزه و دانشگاه ضمن بیان این پرسش 

که چرا زیللارت اربعین در سللال های اخیر اوج گرفته 
اسللت، اظهار داشللت: زیارت اربعین اصلش یک تحول 
در دلها و ابراز عاشللقی در عبادت اسللت. بعضی متهم 
می کننللد نظام چه نفعی در تبلیللغ اربعین دارد؟ اینها 
تحلیل سیاسللی روی این مسأله می گذارند و نابخردانه 
می خواهنللد از زیللارت اربعیللن بکاهند.برخللی نیز به 

همکاری دولت در زیارت اربعین اعتراض می کنند. 
وی در این باره خاطرنشللان کرد: هادهای فرهنگی، 
سازمان تبلیغات اسامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 
خللود حوزه علمیه قم و نجللف و مراجع اعزام نقش آن 
چنانی در شللکل گیری زیارت اربعین نداشتند. البته هر 

کدام به سهم خود این موضوع را تحسین می کردند.
پناهیللان اضافه کرد: من با خود آقای سیسللتانی 
سللخن گفتم حتی با علمای نجف نیز صحبت کردم و 
یکی از آنها از من سؤال کرد چرا این گونه شده است؟ 
از طرف حوزه ای که تهییجی نشللده است، پاسخ دادم 

پدید آورنده زیارت اربعین خود مردم بودند.
این اسللتاد حوزه و دانشللگاه بیان داشللت: زیارت 

اربعین ابتدا در عراق و سللپس موجش به ایران رسید؛ 
هیچ برنامه ریز و تدبیرکننده ای غیر از مردم نداشللت. 
اینجللا غرض باطل افللرادی که تحلیل سیاسللی غلط 
دارند را پای اربعین می گذارند و مشخص می شود این 
تحلیل ها از سر بیماری و افسردگی اندیشه آنها است.

وی با تأکید بر اینکه دسللتگاه های تبلیغاتی چنین 
قدرتی برای تهییج مردم ندارند، خاطرنشللان کرد: وقتی 
دولت محترم رسماً از مردم خواستند از یارانه ها انصراف 
دهنللد و حتی برخی مراجع هم ایللن موضوع را توصیه 
کردند و صداوسللیما هم در خدمت قرار گرفت اما مردم 
گوش نکردند، مردم برده دستگاه های تبلیغاتی نیستند. 
وی اضافلله کرد: خودم که فعللال در زمینه اربعین بودم 
حتی توصیه اکید هم به مردم نکردم که به این مراسللم 

بیایند چون امکانات و ظرفیت  مرزها وجود ندارد.
پناهیان خطاب به نق زنندگان حسللود که حرکت 
عظیللم مردمی اربعیللن را زیر سللؤال می برند، گفت: 
می دانیللد چرا خدا حاال دل هللا را متوجه اربعین کرده 
برای اینکه اکنون شیعه می تواند از خودش دفاع کند. 

یف و زنگنه در مجلس  ح سوال از ظر طر
سلله سؤال از زنگنه و یک سؤال از ظریف در صحن 

مجلس مطرح می شود.
بلله گزارش فللارس، سللؤاالت هادی قوامللی نماینده 
اسفراین، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، و حسینعلی 
شهریاری نماینده زاهدان از وزیر نفت و سؤال جهانبخش 
محبی نیا نماینده میاندآب از محمدجواد ظریف وزیر خارجه 

در نشست هفته آتی مجلس در صحن مطرح خواهد شد.
همچنین در دسللتور کار هفته آینده صحن مجلس 
اعام شللده است که گزارش کمیسللیون صنایع و معادن 
مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شللرکت 
دخانیات ایران و سؤال محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم 

کرمان از علی ربیعی در صحن مجلس مطرح می شود.

 امیر پوردستان 
رئیس جدید مرکز مطالعات راهبردی ارتش شد

امیر سرتیپ پوردستان به عنوان رئیس مرکز مطالعات 
راهبردی ارتش جمهوری اسامی ایران، معارفه شد.

به گزارش تسنیم، آیین معارفه امیر سرتیپ احمدرضا 
پوردستان به عنوان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش 
جمهوری اسللامی ایران دقایقی پیللش و با حضور امیر 
سرلشللکر سللیدعبدالرحیم موسللوی فرمانده کل ارتش 

جمهوری اسامی ایران برگزار شد.
در این مراسللم امیر سللرتیپ محمدحسین دادرس 
جانشللین فرمانللده کل ارتللش، امیر دریللادار حبیب اهلل 
سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، حجت االسام عباس 
محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش، امیر 
سللرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، 
امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی 
ارتش، امیر سرتیپ خلبان حسن شاه صفی فرمانده نیروی 
هوایی ارتش، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی 

دریایی ارتش و امیر حبیبیان نیز حضور داشتند. 
امیر پوردسللتان پیش از این جانشین فرمانده کل 
ارتش بود و فرماندهی نیروی زمینی ارتش و فرماندهی 
دانشللگاه افسللری امام علی)ع( را نیللز در کارنامه خود 
دارد. همچنیللن پیش از این امیر سللرتیپ آقامحمدی 

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش بود.

بازگشت جهانگیری به تهران
معللاون اول رئیس جمهللوری، پللس از حضللور در 
راهپیمایی اربعین حسینی و بازدید از برخی موکب ها و 
آگاهی از روند خدمت رسانی به زائران و نیز زیارت آستان 

مقدس حضرت علی علیه السام، به تهران بازگشت. 
به گزارش ایرنا، اسللحاق جهانگیری پنجشللنبه به 
منظور پیوسللتن به عاشقان امام حسین)ع( و شرکت در 
راهپیمایی عظیم اربعین وارد نجف اشرف شد. وی در بدو 
ورود از سوی استاندار نجف و رئیس نمایندگی جمهوری 

اسامی ایران در عراق مورد استقبال قرار گرفت.
معللاون اول رئیس جمهوری در این سللفر بللا زائران و 
عاشقان سیدالشهدا)ع( در مسیر نجف به کربا همراه شد 
و به خیل عظیم جمعیت راهپیمایان بزرگ اربعین پیوست. 
زیارت حرم نورانی و مطهر حضرت علی)ع( از دیگر برنامه های 

معاون اول رئیس جمهوری در این سفر یک روزه بود.

الیحه جامع نظام انتخابات به سرانجام نمی رسد
رئیس کمیسللیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسامی گفت: علی رغم اینکه همه حرف از عزم 
جدی می زنند ولی یک عزم همگانی برای اصاح قانون 

انتخابات وجود ندارد.
بلله گللزارش خانلله ملت، عللزت اهلل یوسللفیان ما 
درخصوص الیحه جامع نظام انتخابات، اظهار داشت: با 
وضعیتی که به وجود آمده، الیحه جامع نظام انتخابات 
به جائی نمی رسد و نیاز به تصمیمی فرامجلسی داریم.

رئیس کمیسللیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسللامی بیان کرد: همه دستگاه ها اعم از دولت 
و مجلللس باید درخصوص الیحه جامللع نظام انتخابات 
تصمیم گیللری کنند. وی با بیللان اینکه اگر الیحه جامع 
نظام انتخابات به مجلس ارائه شللود، مصوباتی را مجلس 
انجام می دهد که قطعا دولت موافق نیست، افزود: برنامه 
پنجم بللا 40 مللاده از دولت به صحن مجلس شللورای 

اسامی آمد که در مجلس تبدیل به 140 ماده شد.
رئیس کمیسللیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس 
شللورای اسللامی ادامه داد: بعید می دانم قانون جامع 
انتخابات به نتیجه برسللد، زیرا بسیاری از افراد طرفدار 
انتخابات اسللتانی هستند ولی دستگاه هایی هستند که 
این امر را نمی پسللندند. وی گفت: علی رغم اینکه همه 
حرف از عزم جدی می زنند ولی یک عزم همگانی برای 

اصاح قانون انتخابات وجود ندارد. 

در اربعین شللهادت سید و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحسللین علیه السللام و بـــا واليـت

اصحللاب باوفای ایشللان، حسللینیه امام 
خمینی)ره( میزبان هیئت های دانشللجویی از سراسر کشور بود 
و دانشللجویان و دانشللگاهیان در حضللور رهبللر معظم انقاب 

اسامی به عزاداری پرداختند.
در این مراسللم رهبر معظم انقاب اسللامی در سللخنان 
کوتاهی در جمع دانشللجویان، ضمن تجلیل از مراسللم پرشور 
عزاداری اربعین حسینی گفتند: این اجتماعات باید عزم همگان 
را ثابت و استوار کند و مهم است که در این مسیر همواره ثبات 

قدم داشللته باشللیم و تحت تاثیر ناهمواری ها و دشواری ها قرار 
نگیریم.

حضللرت آیت اهلل خامنه ای افزودنللد: راه تاش در راه خدا، 
اقامه حق و عدل و راه رسیدن به تمدن و جامعه اسامی مسیر 
دشللوار و پرفراز و نشللیبی است اما مشاهده مسیر طی شده در 

انقاب اسللامی و همچنین افق پیش رو، نشانه هایی کامًا امید 
بخش، موفقیت آمیز و خوش عاقبت را نشان می دهد.

همچنین در ابتدای این مراسللم حجت االسام والمسلمین 
پناهیان با تبیین مفهوم »نصرت ولی خدا« آنرا عبارتی عمیق و 
برجسته خواند و گفت: در پناه نصرت ولی خداست که ایمان و 

تقوای الهی ظهور و بروز می یابد.
وی زیارت اربعین را اوج محبت مردم به ولی خدا دانست و 
افزود: پیاده روی اربعین تمدن ساز و تجلی محبت و ایمان مردم 

و موجب اقتدار حق است.
حجت االسللام پناهیان با اشاره به پیاده روی بزرگ اربعین 
خاطرنشللان کرد: فرهنگ پیاده روی اربعین باید در همه شئون 

زندگی و تولیدات فرهنگی جامعه ما تجلی یابد.
در این مراسللم، آقای میثم مطیعی نیز بلله مرثیه خوانی و 
نوحه سرایی پرداخت. در پایان این مراسم دانشجویان نماز ظهر 

و عصر را به امامت رهبر انقاب اسامی اقامه کردند.

رهبر معظم انقالب در مراسم عزاداری اربعین حسینی:

استقامت کنید؛ راه خدا امیدبخش است اما هموار نیست

خطیب نماز جمعه تهران گفت: 
عربسللتان با کمال پررویی در تريبــــون

امور لبنللان دخالت می کند و 
نخست وزیر کشور دیگر را فراخواند، تحت الحمایگی در 

عرصه سیاسی ذلیانه تر از این نیست.
سیداحمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه این 
هفته تهران ضمن گرامیداشللت یاد و خاطره عامه 
محمدحسین طباطبایی و عامه محمدتقی جعفری، 
آنها را رزمندگان عرصه فرهنگی قلمداد کرد و گفت: 
یاد و خاطره شهیدان عزیر مرزبان در چالدران که در 
مصاف با ضد انقاب به شهادت رسیدند را نیز گرامی 
می داریللم. وی در ادامه به موضوع پیاده روی اربعین 
حسللینی اشللاره و تأکید کرد: رهبر معظم انقاب 
فرموده اند که خداوند این فرصت را خلق کرده است، 
زائرانی که رفته اند و برگشته اند، عطر سیدالشهدا را 

حفظ کنند.
خطیللب جمعه تهللران بللا تاکید بللر اینکه، 
ناسپاسللی اسللت که از مردم عزیز عراق به جهت 

پذیرایی از زائران امام حسللین)ع( تشللکر نکنیم، 
دربللاره به راهپیمایی پیاده روی جاماندگان اربعین 
حسللینی افللزود: آنهایی که زیر پوسللت تهران را 
تحلیللل می کنند، ببینند که آغاز جمعیت به مرقد 
رسللیده بللود و پایان جمعیت در میدان شللهدای 
تهران بود، برای این اجتماع تبلیغ هم نشللد، زیر 
پوسللت تهران تدیللن اسللت، ناهنجاری هایی هم 

هست، اما آنقدر آن را بزرگ نکنند. 
وی افزود: این جماعت تربیت شللدگان مکتب 
سیدالشللهدا)ع( هسللتند و اگللر دشللمن بخواهد 
کمترین آسیبی به ملت بزرگ ایران بزند، همین ها 

دندان های دشمن را در دهانش خورد می کنند. 
خاتمللی در بخش دیگللری از سللخنانش به 
موضللوع تحوالت اقلیم کردسللتان عراق اشللاره و 

تصریللح کرد: از خبرهای مسللرت بخش هفته های 
گذشللته، خنثی  شللدن توطئه های اسرائیل جدید 
در منطقه بود، این همه پرسللی در اقلیم کردستان 
توطئه ای بود برای اینکه اسرائیل جدید در منطقه 
درسللت کنند؛ مسللئوالن ایرانی و عراقی نصیحت 
کردند، اما رئیس این اقلیم لجبازانه ایسللتاد و این 
همه پرسللی را برگللزار کرد، اما بعد از همه پرسللی 
فهمیللد کلله در میدان آمریللکا و اسللرائیل بازی 
کرده اسللت، درود بر دولت عراق که سریع جنبید 
و کرکللوک را از دسللت آنها گرفللت، کرکوکی که 
پول نفتش به جای اینکه به مردم عراق برسللد، به 

حساب شخصی واریز می شد. 
وی اضافلله کرد: به مسللئوالن جدیللد اقلیم 
کردسللتان عراق می گویم که یکبللار تجربه کافی 

اسللت و با دولللت یکپارجه عراق همراه شللوید و 
بازیچه دست رژیم صهیونیستی و آمریکا نشوید.

خطیب نماز جمعه ایللن هفته تهران با تأکید 
بر اینکه به فضل خداوند طومار گروهک جنایتکار 
داعش در عراق و شللام پیچیده شد، اظهار داشت: 
آنهایللی کلله آرزوی دولت بزرگ عراق و شللام را 
داشللتند، رفتند و یللک پرونده سراسللر خیانت و 

جنایت برای اینها باقی ماند.
خاتمی وی با بیان اینکه غربی ها نه تنها کاری 
ضللد داعش انجام ندادند، بلکه مسللتند می گوییم 
که به آنها کمک هللم کردند، افزود: آنها داعش را 
می خواهند که مدیریت کنند و نیشی به ایران هم 
بزند، اگر ایران وارد مبارزه با داعش نمی شللد، باید 
بللا داعش در خیابان های تهران و شهرسللتان های 
مرزی کشللور می جنگیدیم که ایللن موفقیت  ها با 

مدیریت رهبر انقاب محقق شد.
امام جمعه موقت تهللران در بخش دیگری از 
سخنانش به استعفای نخست وزیر لبنان اشاره کرد 

و گفت: عربسللتان با کمال پررویی در امور داخلی 
لبنان دخالت صریح کرده است، نخست وزیر کشور 
دیگر را فرا خواند و به او گفت اسللتعفا دهد، البته 
نخست وزیر لبنان می توانست نرود، اما رفت و ذلت 
خودش را نشان داد. وی با تأکید بر اینکه عربستان 
لبنان درهم ریخته و آشللوب زده می خواهد، افزود: 
آرامش در لبنان منفور دولت عربسللتان است که 
پایللش در همه جنایات اسللت. توطئلله در عراق، 

سوریه و لبنان، یک پایش سعودی ها هستند. 
خطیب نماز جمعه این هفته تهران خاطرنشان 
کرد: این جوان ناپخته در عربسللتان، مدام ایران و 
حزب اهلل را تهدید می کند و می گوید که ما مقابله 
می کنیم؛ بزرگ تر از شللما صدام بود و با این ملت 
در افتاد و این ملت او را به روز سللیاه نشاند، شما 
که عددی حسللاب نمی شللوید، از این حرف های 
بچه گانه دست بردارید، اگر این خیال خام را عملی 
کنید، چنان سیلی ای خواهید خورد که از جایتان 

نمی توانید بلند شوید.

ننجون
چهارجوابی

داور من داور من تو یاری و یاور من
جراید: استعفای رئیس صندوق بازنشستگان 

... بوده است.
الف( ملکوک
ب( مشکوک

ج( مفلوک
د( مسکوک

وزیر کشور: مسئله عضو شورای شهر یزد را 
از مجاری ... پیگیری می کنیم.
نقطه چین باال را پر کنید.

الف( کلیوی
ب( فوق کلیوی
ج( آب شهری

د( هیچکدام
فائزه هاشمی: حضور زنان در استادیوم باعث 

تلطیف فضا می شود.
با توجه ب��ه این اظهارنظر به زودی کدام یک از 
شعارهای زیر در استادیوم ها طنین افکن می شود؟

الف( داور فدات بشم دقت کن عزیزکم
ب( داور جون دوسللت دارم بی تو خیلی خسللته ام 

داور جون
ج( داور من داور من تو یاری و یاور من 

د( داور خوشللگل من / چاره مشللکل من / تو فقط 
نشسته ای توی دل من

خطیب نماز جمعه تهران:

تهديدات عربستان عملی شود سیلی سختی می خورد

اعام خبللر توقیللف 2 روزه 
دو گــزارش 

گروه سیاست
روزنامه کیهان به علت تیتری 
که درخصوص مقاومت مردم 
یمن منتشللر کرده بود، شاید بعیدترین خبری بود 
که می توان آن را در حوزه رسانه ای ایران شنید اما 
این امر صللورت گرفت و واکنش های بسللیاری به 

دنبال داشت. 
عللده ای توقیللف آن را در نقللض آزادی بیان 
دانسللتند و تاکیللد کردنللد دولتللی که شللعارش 
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 سللوی دیگر برخی نیز نسللبت بلله آن ابراز 
خرسللندی کردنللد و آن را تافللی توقیف برخی 
از رسللانه های جناح های متقابل دانسللتند که در 

سال های قبل صورت گرفته بود. 
روزنامه کیهان روز دوشنبه تیتر یک و گزارش 
اصلی خود را به حمله موشکی از یمن به عربستان 
سللعودی اختصاص داد. روزنامه کیهان دوشللنبه 
تیتر زده بود »شلللیک موشک انصاراهلل به ریاض، 
هدف بعدی دوبللی« و همچنین در گزارش اصلی 
خود نوشللت: »االن این انصاراهلل و انقابیون یمن 
هستند که تعیین می کنند کجا باید هدف موشک 
بالسللتیک دوربرد قرار بگیرد؛ شللاید ریاض، جده، 
طائف و آرامکو هدف بعدی باشللد و یا شللاید هم 
انصاراهلل سر موشک را به سمت بندر شیشه ای تر و 

تمیز دوبی بچرخاند.«
چنیللن خبری واکنش هللای متعددی در بین 
مسئوالن و رسانه های جناح مخالف این روزنامه به 
وجود آورد. هیئت نظللارت بر مطبوعات برای این 
مطلب به کیهان تذکر داد و سللخنگوی دولت نیز 
اظهار داشللت: "برخورد قانونی" با روزنامه کیهان 

پیگیری می شود.
اگرچلله روزنامه کیهللان روز بعد در مطلبی با 
تیتر "مصالللح ملی در حمایللت از مظلومان یمن 
اسللت؛ نه نگرانی برای برج های دوبی"، از عملکرد 
خللود دفاع کرد امللا خبرگزاری ها گللزارش دادند 
که دادسللتانی تهران روزنامه کیهان را با شللکایت 
شللورای امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور برای 

دو روز )شنبه و یکشنبه هفته( توقیف کرد.
دلیل ایللن امر از سللوی دادسللتانی عملکرد 
کیهللان "برخللاف سیاسللت های اصولللی و بین 
)روشللن( جمهوری اسللامی ایران در مسللایل و 

امنیت منطقه ای" توصیف شده بود. 
این درحالی است که مردم کشورمان معتقدند 
که ائتللاف سللعودی در جنایاتی کلله علیه ملت 
مظلوم یمن اتفاق می افتد سللهیم و شریک و همه 
آنهللا جنایتکار جنگی هسللتند و این حق یمنی ها 

است که از خودشان دفاع کنند.
کارشناسان سیاسی نیز تاکید می کنند اینکه 
رژیم آل سعود مدعی شده که فعالیت های موشکی 
یمللن با کمک ایللران بوده یک گزافه گویی اسللت 
کیهللان با تیتر مناسللب و به جای خللود یادآوری 
می کنللد کلله انتقام گیری مللردم مظلللوم یمن از 

کشورهای جنایتکار در جریان است. 

توقیف به خاطر حمایت از یمن
این درحالی اسللت که انتظار نمی رفت که این 
تحلیل ها از این تیتر به گونه ای باشد که مخالف با 

مصالح کشور تلقی شود چراکه به نظر می رسد که 
موضوع به گونه ای غیرمنصفانه تحلیل شده است.

نگاهی به مطالب روزنامه کیهان نشان می دهد 
کلله این تیتر درخصوص پوشللش خبللری تهدید 
آل سعود و هم پیمانانش در منطقه توسط یمن بود 
در عین حال خبر از سوی منبع دیگری اعام شده 
اسللت و کیهان صرفاً  به نقل از انصاراهلل یمن نقل 

قول کرده بود.
در حقیقللت تیتر کیهللان موضوعی بر خاف 
امنیت ملللی را بیان نمی کرد و منظور از آن تأیید 
ادعاهای رژیم سللفاک و خونریز عربستان در مورد 

کشورمان نبود یا نقشه ایران برای منطقه نبود.
اگر چلله کیهان می توانسللت بللا روتیتری بر 
مطلب، این موضوع را روشن تر و مشخص تر کند و 
ماکی برای جنگ طلبی و تهدید از سوی کشورمان 

تلقی نشود اما چنین امری صورت نگرفت. 
مدیرمسللئول روزنامه کیهان در این باره اظهار 
داشت: بسللیار بعید می دانم که شورای  عالی امنیت 
ملی حمایت از جنایتکاران کودک کش آل سللعود و 
اماراتی هللا را بر حمایت از مردم مظلوم یمن ترجیح 
بدهد، و از دادستانی هم انتظار نمی رود که کیهان را 
به خاطر دفاع از مسلمانان مظلوم یمن توقیف کند.

حسللین شللریعتمداری پس از توقیف کیهان 
نیز گفت: سللوال ما این است که این اقدام مشترک 
وزارت ارشاد، شورای عالی امنیت ملی و دادستانی 
تهران، غیر از ارسللال پیللام حمایت برای رژیم های 
جنایتللکار آل سللعود و امارات چلله مفهوم دیگری 
می تواند داشللته باشد!؟ وی گفت: بنده از دادستان 
تهللران و دبیر شللورای عالی امنیت و وزیر ارشللاد 
دعللوت می کنم کلله اگر اقدام خللود را قانونی و به 
نفع مصالح ملی کشللور می داننللد در یک مناظره 
تلویزیونی شرکت کنند و از اقدامی که انجام داده اند 
دفاع کنند. این یک درخواست منطقی است و نباید 
از پذیرش آن شللانه خالی کنند. کیهان برای اثبات 
قانونی بودن حرکت خود اسللناد و دالیل مستحکم 
و غیرقابل انکاری دارد که به وضوح نشللان می دهد 
اقدام مللا دقیقا در جهت مصالح و امنیت ملی بوده 

است و توقیف کیهان در نقطه مقابل آن است.
امللا این امر صورت گرفت، این درحالی اسللت 
که خواسللته افکار عمومی بر این اسللت که تمامی 
مواردی که امنیت ملی را تهدید می کند مورد نظر 
دادسللتانی قرار بگیرد و این امر خاصه به برخی از 

موارد نشود. 

توجه به امنیت ملی همیشگی است؟
بسیاری از کارشناسللان سیاسی عقیده دارند 
که تیتر کیهان در حالی مورد انتقاد گرفته اسللت 
که نلله تنها رسللانه های ائتاف عربی هللر روز در 
مقاالتی توهین آمیز سیاست های ایران را زیر سوال 
می برند بلکه حتی مقامات این کشللور نیز علناً در 
گفت وگوها و صحنه های سیاسللی این موضوعات 
را تاکید و در بسیاری از موارد حتی به خود اجازه 

داده و تهدیداتی را به زبان می آورند.

در این شرایط کشور رسانه های کشور، نه تنها 
بایسللتی چنین مواردی را محکللوم کنند بلکه در 
حمایت از سیاسللت های محللور مقاومت اقدامات 

تدافعی یمن را حمایت کنند. 
بی تفاوتی در مسللئله مظلومیت کشللورهای 
مسلللمان موضوعی نیست رسانه های کشور درباره 
آن سللاکت باشللند و این اقدام یک نوع عقب گرد 
محسللوب می شللود. در عین حال مصلحت دولت 
نیسللت که روزنامه ای پشللتیبان نظام محسللوب 

می شود نتواند آزادانه مطالبش را مطرح کند.
بار دیگر در کشللور شاهد بوده ایم که برخی از 
رسانه ها به مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره 
حصر توجه نکردند یا سللپاه و حاج قاسللم و برنامه 
موشکی کشور مورد نقد و انتقاد قرار داده اند. حتی 
شللاهد تیتری به عنوان "سللرتیپ حسین همدانی 
در سللوریه کشته شللد " از سوی برخی از رسانه ها 
بوده ایم و حتی برخی از آنها پیگیر مطالبی از برخی 
از سللایت های معاند همچون آمدنیوز هسللتند آیا 

نبایستی به این موضوعات هم توجه شود؟

کارشناسان چه می گویند؟
در چنین شللرایطی توقیف کیهللان با مخالفت 
بسیاری از کارشناسان سیاسی و مسئوالن روبه رو شد. 
نماینده محات در مجلس بااشللاره به توقیف 
کیهان به علت نقل قول از انصاراهلل گفت: آیا سخن 
گفتللن علیه صنایع موشللکی کشللور در انتخابات 
یاخزانه کشور را خالی اعام کردن هنگام مذاکرات 

برجام مطابق با امنیت ملی بود؟
علیرضا سلللیمی گفللت: به نظر می رسللد در 
صدور حکم توقیف دقت الزم صورت نگرفته است، 
چراکه خبر از سوی منبع دیگری اعام شده است 

و کیهان صرفاً  نقل قول کرده است.
وی با اشاره به اینکه حساسیت بر روی مقوله 
امنیت ملی مللورد تأکید نماینللدگان مجلس هم 
اسللت، اظهار داشت: البته خوب است که در سایر 

موارد هم چنین حساسیتی وجود داشته باشد.
از سوی دیگر سلیمی با اشاره به سخره گرفتن 
احکام قضایی اسللام از سللوی برخللی چهره ها و 
رسانه های کشللور گفت: جای سؤال است که چرا 

این موضوع مورد رسیدگی قرار نمی گیرد. 
وی ادامه داد: در دیگللر موارد مغایر با امنیت 
ملی که مورد رسللیدگی قضایی قرار نگرفته است 
تضمین برشللمردن امضای جان کری وزیر خارجه 
سللابقه آمریکا پای برجام اسللت؛ و امللروز نتیجه 
ایللن اعتماد را در نقض عهدهای آمریکا مشللاهده 

می کنید؛ آیا این مخالف امنیت ملی نبود؟
وی اظهار داشللت: آیا مقامی کلله در تریبون 
اصلی اعام کرد که آمریکا با یک موشک می تواند 

ما را نابود کند سخنش خاف امنیت ملی نبود؟
سلیمی خاطرنشللان کرد: آیا سخن آن ها که 
هنگام مذاکرات برجام اظهار می داشتند که خزانه 

کشور خالی است، مطابق با امنیت ملی است؟
وی تأکید کرد: ما انتظار داریم که دادسللتان 

قاطعیت خود را در همه موارد نشان دهد، نه اینکه 
در یللک جا ورود کنللد ولی در بسللیاری از موارد 

حساسیت نشان ندهد.
نماینده مللردم محات در مجلس گفت: یا به 
عنوان مثال درباره تخلفات گسللترده در انتخابات 
اخیر ریاست جمهوری که شللورای نگهبان رسماً  
آن را اعللام کرد چرا توضیحی از سللوی مقامات 
قضایی داده نمی شللود که چه اقدامی در این باره 
کرده انللد؟ وی یادآور شللد: رسللماً اعام شللد که 
بسیاری از فرمانداران و استانداران مرتکب تخلفات 
در انتخابات ریاست جمهوری شده اند، اما چرا نام 
آنها اعام نمی شللود؛ البته بسللیاری هم امروز در 

مسند نیستند و جابه جا شده اند.
سلللیمی در ادامه گفت: ما بلله عنوان اعضای 
هیأت نظارت بر انتخابات شوراها در استان مرکزی 
نسللبت به تخلفات رخ داده شللکایت کردیم، ولی 

هنوز هیچ پاسخی دریافت نشده است.
وی با اشللاره به عدم هرگونلله کنترل بر روی 
محتواهای منتشر شللده در فضای مجازی عنوان 
داشت: در این فضا همه چیز به سخره گرفته شده 
از شللاه مخلوع تمجید می شود و زمینه های مانور 
ضللد انقاب فراهم می شللود؛ آیا اینهللا هیچکدام 

مخالف امنیت ملی نیست؟
نماینللده مردم محللات در مجلس گفت: چرا 
دربللاره متخلفان گردن کلفت اقتصادی مماشللات 
صللورت می گیرد؛ البته یک مقام قضایی اعام کرد 
که قوه قضاییه جهت عدم رسیدگی به پرونده های 
اینها تحت فشللار قرار گرفته اسللت. وی ادامه داد: 
اختاس هللای چند هزار میلیاردی که در این چند 
سال صورت گرفته است مغایر با امنیت ملی نیست؟ 

چرا برخی از آنان مشمول مرور زمان می شود؟
سلیمی گفت: پرونده ظلمی که به دانشجویان 
بورسیه در دولت یازدهم صورت گرفت چرا با وجود 
تأکید رهبر معظم انقاب به آن رسیدگی نمی شود؟

از سللوی دیگر عضو هیأت رئیسلله کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شللورای اسامی بیان 
اشت: اگر بخواهیم فهرستی از تخلفات در انتخابات 
مغایر با امنیت ملی بعضی مسئوالن و مدیران ارائه 
کنیم لیسللت بلندباالیی می شللود، اما به هر حال 
افکار عمومی منتظر پاسللخ های شفاف قوه قضاییه 

درباره همه اقدامات مغایر با امنیت ملی است.
حجت االسللام حسللن نوروزی نماینده مردم 
ربللاط کریم در مجلس گفت:  با توجه به مواضع ضد 
استکباری روزنامه کیهان و اینکه این روزنامه همواره 
در جهللت تقابل بللا منافع آمریکا و دشللمنان نظام 
حرکت کرده و دیگر اینکه نماینده ولی فقیه نیز در 

این روزنامه حاضر است توقیف آن صحیح نیست.
نوروزی خاطرنشللان کرد: روزناملله کیهان از 
منتقدان مشللوق است و چه در دوران سازندگی و 
اصاحات و در چه دولت های بعد بدون حزب گرایی 

و جناح گرایی به مسیر خود ادامه داد.
وی گفت: من به عنوان یک قاضی و حقوقدان 
نتوانسللتم هضم کنللم که روزناملله کیهان توقیف 

شللده اسللت و انتظار می رود تا با رسللانه ها با دید 
بازتری برخورد شللود و اینگونه رسللانه ها در تنگنا 

قرار نگیرد.
سیداحسللان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم 
فریمان در مجلس شللورای اسامی نیز گفت:  اگر 
تخلللف مطبوعاتی هللم صورت گرفته باشللد این 
تخلف می تواند در قالب تذکر و اخطار همراه باشد 
و در صورت تکرار و عدم توجه به تذکر و اخطار در 

مرحله بعدی توقیف صورت بگیرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: 
اگر روزنامه کیهان به تذکرها و اخطارها بی توجهی 

می کرد در مرحله بعدی شایسته توقیف بود.
از سللوی دیگر حجت االسللام احد آزادیخواه 
نماینده مردم مایر در مجلس شللورای اسللامی 
هم گفللت: اگر موضوع امنیت ملللی برای ما مهم 
است در کشور افرادی هسللتند که امنیت ملی را 
به مخاطره انداخته انللد و امروز کمترین جریمه و 

برخوردی در موردشان صورت نمی گیرد.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: 
ما سران فتنه را در این کشور داریم که بلوا درست 
کرده اند، امنیت ملی را به خطر انداخته اند و امروز 
تیتللر روزنامه هللای برخی از جریان های سیاسللی 
محللدود کللردن حصر سللران فتنه اسللت و حال 
کیهان یک مطلبی را به نقل از یک منبع مشخص 
اعام کرده آن را توقیف می کنند. وی افزود: شعار 
رئیس جمهور شللعار آزادی بیان بوده و توقیف یک 
نشللریه مثل کیهان به دلیل انتشار یک مطلب به 
نقل از یک منبع معلوم مغایر با آزادی بیان است و 

با شعار اعتدال هماهنگ نیست.
ابوالفضل حسن بیگی، نماینده مردم دامغان در 
مجلللس گفت: روزنامه کیهان بلله نقل از انصاراهلل 
مطلبللی را منتشللر کرد، انصاراللهی کلله امروز در 

جبهه مقاومت است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اظهارداشت: اگر بنا باشد در کشور صدای 
مظلومیللت و محرومیت نابللودی فرزندان کوچک 
یمنی هم به گوش جهانیان رسانده نشود پس چه 

کسی باید این کار را کند!؟
حسن بیگی خاطرنشان کرد: اقدام قوه قضاییه 
در توقیف روزنامه کیهان کار درسللتی نبود و قوه 
قضاییلله نیز به این مسللئله که مطلبی که روزنامه 
کیهان نوشته توسط رسانه قانونی حوثی ها نوشته 

شده اعتراف داشت.
سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین 
در مجلس با عجیب دانستن توقیف روزنامه کیهان 
گفللت: همه مردم ایللران با خط و مشللی روزنامه 
کیهان آشنا هسللتند وتیترهای روزنامه کیهان به 
طور معمول تیترهای اثرگذاری در چارچوب منافع 
ملی کشللور و حفظ موازین جمهوری اسللامی و 

باورها و اعتقادات بوده است.
سللخنگوی کمیسللیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس اظهار داشللت: همین هفته گذشته 
که نمایشللگاه مطبوعات برپا بللود هم رئیس جمهور 
و هم معللاون اول و سللایر دولتمردانی کلله در این 
روزها سللخنرانی داشتند حداقل بر این جمله تأکید 
داشتند که نباید دست و پای رسانه ها در انتشار خبر 
بلرزد و یک هفته بعد از نمایشللگاه مطبوعات و این 
سخنرانی ها، نشریه ای مثل کیهان که چارچوب کارش 

را می شناسیم توقیف شود بسیار عجیب است.

نگاهی به توقیف عجوالنه روزنامه کیهان

یک بام و دو هوای شورای امنیت ملی


