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باید برای نقدهای علمی حقوق بشری علیه غرب برنامه داشته باشیم

آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه در نشســت اعضای
ستاد حقوق بشــر با بیان اینکه نباید تلقی غرب از حقوق بشر
همانند وحی منزل قلمداد شــود اظهار کرد :ما بر حسب نگاه
توحیدی خود نظریّات بسیار عمیق و اساسی در باب حقوق بشر
میتوانیم ارائه کنیم که باید این نکات و همچنین شــبهاتی را
که غرب در مورد نگاه حقوق بشری ما مطرح میکند در سطح
حوزه و دانشگاه و همچنین برای عموم جامعه تبیین کنیم.
رئیــس قــوه قضائیه با تاکید بــر ضرورت تــاش همه جانبه

دســتگاههای مرتبط و بویژه رسانهها برای تبیین
مبانی حقوق بشــری جمهوری اسالمی اظهار کرد:
برای دست یابی به این امر نیازمند شناخت دقیق
زبان تمدنی و فلسفی غرب هستیم که این موضوع
به زحمت و کار زیادی نیاز دارد.
به گزارش میزان ،رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ســتاد حقوق
بشــر ،وزارت امــور خارجه ،وزارت اطالعات و رســانهها باید با
هماهنگی و هم افزایی نسبت به هجمههای حقوق بشری غرب

سیاسی

پاســخ دهند ،از برخی کم کاریهــا در این زمینه
انتقــاد کرد و گفــت :همه نهادهای مســئول باید
تالش خود را برای حضور پررنگ نمایندگان ایران
در همه فرصتهــای ممکن در مجامع بین المللی
و کشــورهای دیگر به کار گیرند .ستاد حقوق بشر
نیز باید زمان بندی مناسبی برای تبیین مباحث حقوق بشری
داشــته باشــد تا کار در این عرصه با یک برنامه دقیق و مدون
پیش برود.

مسئوالن مختلف در جمع مردم زلزله زده قول کمک دادند

آوار وعدهها

اظهاراتش یادآور سخنرانیهای انتخاباتی بود؛ اظهاراتی شیرین که دل آدم را
برای سوت و کف زدن ،برای آفرین و احسنت گفتن تحریک میکند.
او این بار هم قول داد ...این بار به مردم زلزلهزده
گویی که معلوم نیست وعدههای حسن روحانی مرهمی است برای تسکین آالم
داغ دیدگان زلزله و یا نمکی به روی زخم آنها و تداعی کننده همه قولهایی که
داده شده و هرگز محقق نشده است
نخستین روزهای غم انگیز ریزش ساختمان پالسکو
وقتی زلزله ،سیل یا حادثهای رخ میدهد ،طبیعی
زمین لرزه کرمانشاه به مردم داده است .آیا این بار
آفتاب یزد -گروه سیاسی :حسن روحانی دیروز
داد؛ وعدههایی که بسیاری از آنها تا به امروز و بعد
اســت که دولت باید تکالیف خــودش را در قالب
هم آوار وعدههاست که بعد از آوار زلزله بر سر مردم
به جمع مردم زلزله زده استان کرمانشاه رفت ،گفت
از گذشت ماهها از آن اتفاق تلخ به درستی محقق
برنامه و بودجههای اختصاص یافته انجام دهد .نوع
خراب میشود؟
که همیشه دوست داشته تا به این خطه بیاید و با
نشده است.
وعدههایی که رئیسجمهور و شخصیتهای کشور
و آیا رئیــس دولت تدبیر و امید علی رغم همدلی
مردمش دیدار کند اما اصال انتظارنداشته امروز بابت
هزار میلیارد تومان طلبهایی اســت که کســبه
میدهند باید مبتنی بر همان منابع از پیش تعیین
با مردم کرمانشــاه و این وعدههــا ،یک آتو دیگر
یک چنین حادثه تلخی گذرش به اینجا بیفتد.
پالســکو دارند ولی با توجه به حادثه ،اسناد آن در
شــده برای حوادث غیر مترقبه باشد و متناسب با
به مخالفانش خواهد داد تــا آنها چند ماه بعد ،به
او بعد از آن به رســم همیشــگی اینگونه مواقع،
دست نیست.
آن بودجهها ،قول و قرارها
تعهــدات دیروز حســن
در جمع مــردم زلزله زده
خالصــه آنکه بســیاری
مطرح شود وگرنه بودجه
روحانی در جمــع مردم
حضور یافت و بــه مانند
از کسبه تا به حال رنگ
ویژه تری در کار نیست».
کرمانشاه اشاره کنند.
همه این چهارساله به مردم
آن  300میلیــون وام
عطریانفــر ادامه میدهد:
البته بــی تردید در اینکه
وعده و اطمینان داد و آنها
را ندیدهانــد و در جایــی
«باید از نهادهای مسئول
نفس اقدام حسن روحانی
را به روزهای آینده امیدوار
مشــغول به کار نشدهاند.
و مشــخصا وزارت کشور
و حضورش در جمع مردم
کرد.
آنهایی هم که در پاســاژ
و اســتانداریها کــه این
زلزله زده کرمانشاه امری
یــادآور
اظهاراتــش
نور (پاساژی که جایگزینی
بودجههــا مســتقیما از
قابل ستایش است ،شکی
ســخنرانیهای انتخاباتی
برای کار کســبه پالسکو
طریق آنها در اختیار مردم
نیست اما این تمام ماجرا
بود؛ اظهاراتی شیرین که
دل آدم را برای سوت و کف محمد عطریانفر :وقتی زلزله  ،ســیل شد) مشغول به فعالیتاند
صــادق زیباکالم :حســن روحانی با خسارت دیده قرار میگیرد
نیست.
زدن ،برای آفرین و احسنت یا حادثهای رخ میدهد ،طبیعی است توان پرداخــت بدهیها
نکتهای که محمد عطریانفر وعدههابه آســیب دیدگان حوادث پرســید که در گذشته در
که دولت بایــد تکالیف خودش را در را ندارنــد .حتی نماینده
عضو شورای مرکزی حزب مختلــف لزوما قصــد فریبکاری و حوادث مشابه چگونه عمل
گفتن تحریک میکند.
او ایــن بار هم قــول داد ...قالب برنامــه و بودجههای اختصاص کسبه پالسکو گفته بعضی
کارگزاران سازندگی نیز به ســرگرمکردن مردم را ندارد .ساده شــده و چگونه تکالیف و
این بار بــه مردم زلزلهزده .یافته انجام دهد  .نوع وعدههایی که از بانکها حسابهای ما را
آن تاکید دارد و به آفتاب انگاری اســت که فکر کنیــم اراده وعدهها را محقق کردند؟ "
میگفت ما قول میدهیم رئیسجمهور و شخصیتهای کشور مســدود کردهاند و چوب
یــزد میگویــد« :حضور قدرت و ثروت دست روحانی و دولت این فعال سیاسی میگوید:
بــه زلزلــهزدگان کمک میدهند باید مبتنــی بر همان منابع حراج به وسایل و اجناس
رئیسجمهــور و مقامات است بلکه نهادهای موازی در بسیاری «من حضور رئیسجمهور
بالعــوض و وام بــرای از پیش تعیین شده برای حوادث غیر ما زدهاند .او نامهای هم به
در جمــع مردم در چنین مواقع مانع وعده های دولت از جمله و همدردی با مردم را کار
ساختمان خودشان بدهیم مترقبه باشد و متناسب با آن بودجهها ،حسن روحانی نوشته که از
حوادثی بیش از آنکه جنبه پالســکویا همین زلزله یا قول های شایســتهای میدانم ،اما
تا در حداقل زمان ممکن قول و قرارها مطرح شود وگرنه بودجه نتایج آن خبری در دست
اینکه تصور کنیم در چنین
حمایت مادی داشته باشد ،سیاسی اویند
نیســت .هرروز هم موانع
مواقعی ناگهان تمام بودجه
از جنبه تســای خاطر و
مردمی که دچار مشــکل ویژه تری در کار نیست
جدیدی برســر راه آنها
کشور به سمت آن منطقه
تقویت روحی مردم است.
شده اند ،سامان پیدا کنند.
سبز میشود ،بسیاری از
خسارت دیده و مردمش میرود ،اینطوری نیست.
آنها این انتقال حس را به صدمه دیدگان میدهند
اما وقتی اینها را گفت این
کسبه پالسکو هنوز بالتکلیف و سردرگم هستند
در اینگونه مواقع فقط و فقط مبتنی بر همان ردیف
که مسئولین نیز با آنها همراه هستند؛ بنابراین صرف
بار به غیر از کف و سوت زدن ،فریادهای اعتراضی
و خیلــی از مصوبات دولت فقــط در حد حرف و
بودجهای هزینه میشــود که در قالب حوادث غیر
حضور آنها در چنین حوادث غم انگیزی اقدام بسیار
هم شنیده میشد.
حدیث باقی مانده.
مترقبه پیش بینی و در اختیار وزارت کشــور قرار
شایستهای است».
گویی که معلوم نیســت وعدههای حسن روحانی
میگیرد».
نکتهای که صادق زیباکالم استاد دانشگاه نیز آن را
مرهمی است برای تسکین آالم داغ دیدگان زلزله
معدن یورت
تایید میکند و به آفتاب یزد میگوید« :در چنین
و یا نمکی به روی زخم آنها و تداعی کننده همه
قصد فریبکاری نیست
احتماال حادثه تلخ معدن یورت در استان گلستان را
مواقعی مسئوالن باید در کنار مردم بودن را نشان
قولهایی که داده شده و هرگز محقق نشده است.
صادق زیباکالم اما درباره وعدههای حسن روحانی
هم به خاطر میآورید.
دهنــد و این حضور ،کمترین کاری اســت که از
برکسی پوشیده نیســت که رئیس جمهور دراین
در جمع مردم کرمانشــاه اظهار میدارد« :ایشان
 ۱۳اردیبهشت  ،۱۳۹۶در معدن زغال سنگ یورت
روحانی انتظار میرفت .او باید در جمع مردم ســر
سالها کلی وعده و بشارت تحقق نیافته داده است.
علیالقاعده باید وعدههایی بدهد ،اما نیت او نیز این
 ۴۳معدنچــی جان باختند .حادثه یورت چند روز
پل ذهاب و غرب ایران حضور مییافت و اقدامش از
قول و قرارهایی که هم در سال  92به واسطه آنها
نیست که با علم به تحقق تعهدات حرف بزند!»
قبل از انتخابات  96رخ داد .در آن زمان هم رئیس
این جهت بسیار ستودنی است».
رای آورد و هم در سال .96
وی تاکید میکند« :حســن روحانی با این وعدهها
دولت تدبیر و امید که میدانست این اتفاق به ضرر
حقیقــت اینکه روحانی نه تنهــا در برخی قول و
لزوما قصد فریبکاری و سرگرمکردن مردم را ندارد».
بخش دوم ماجرا
او در انتخابات ختم میشــود سراسیمه به جمع
قرارهای سیاسی خلف وعده کرده ،بلکه در تحقق
زیباکالم به تجربه پالسکو اشاره میکند و میگوید:
اما بخش دوم ماجرا وعدههای حســن روحانی به
معدنچیان یورت رفت تا بــا آنها همدلی کند ،اما
وعدههایی پیرامون حوادث تلخی مثل پالسکو نیز
«در ماجرای ســاختمان پالسکو دیدیم که حضور
زلزلهزدگان است؛ وعدههایی که بعضیها آن را از نوع
وقتی در آنجا از وعده و وعید سخن به میان آورد،
خیلیها دلسرد شدهاند.
برخی دســتگاهها مانع از رسیدگی به بعضی امور
«سرخرمن» میدانند (!) اما عطریانفر این موضوع
ماشــین او مورد حمله عدهای قرار گرفت که این
را بیشتر به نهادهای دیگری به غیر از حسن روحانی
شد(!) این بدین معناست که هم ه چیز دست دولت
حرکت مورد انتقاد هم واقع شد.
پالسکو
نیست یعنی ما مراکز متفاوت قدرت در کشور داریم
مربوط میدانــد و اظهار میدارد«:درباره وعدههای
حادثه آتش ســوزی پالســکو را که حتما یادتان
عمل نکرد؟
که بعضا مانع کار دولت هم میشوند».
مالی روحانی در اینگونه حوادث به مردم ،باید گفت
هست(!) دولت آن زمان هم کلی قول به پالسکوییها
نظام اداری کشور مبتنی بر برنامه است ،در درون
میگویند دولت به وعدههای خود درباره کســبه
داده بــود .وام  ۳۰۰میلیونــی بانک مرکزی به هر
بقیه هم قول میدهند
برنامههایــی که دولت تقدیــم به مجلس میکند
پالســکو عمل نکرد و در ماجرای معدن یورت هم
واحد ،ساخت ساختمان جدید ،برقراری مستمری
بخشی از منابع مالی در ســرفصلهایی از بودجه
منطقــا رئیسجمهور قبل از آن که بخواهد قول و
چیز زیادی عاید معدنکاران صدمه و داغ دیده نشد.
بیمه بیکاری ،حذف مالیات و واگذاری سرقفلیها
برای حوادث غیر مترقبه تعریف و تعیین شده است.
قراری را با مردم در میان بگذارد با دســتگاههای
و حاال حســن روحانی است و وعدههایی که برای
ظرف مدت دو سال ...وعدههایی بود که دولت در
ذیربط مشــورت میکند .مطمئنــا نمی خواهیم
بگوییم که رئیسجمهور وعدهای میدهد که الزاما
رئیسجمهور :به حادثهدیدگان وام تعلق میگیرد
نمیتواند از پس آن بربیاید.
حجت االسالم حسن روحانی در بازدید از سرپلذهاب با قدردانی از مردم استان کرمانشاه و سراسر ایران که در این حادثه همچون همیشه در
و ممکن است در مقام عمل دچار مشکالتی شود
کنار هم بوده و به یاری یکدیگر پرداختند ،در ســخنانی که در ادامه بخشهایی از آن را میخوانید اظهارداشت :دولت همه امکانات خود را
ولی بدیهی اســت این قول و قرارها باید بر مبنای
برای کاهش سریع مشکالت مردم بسیج کرده است .ستاد بحران در کرمانشاه تشکیل و بودجه الزم برای بازسازی و جبران خسارتهای وارد
کارشناسی باشد.
شده به مردم اختصاص داده خواهد شد .بنیاد مسکن انقالب اسالمی تمام توان خود را برای بازسازی منازل مردم به کار خواهد گرفت و همه
از سویی این نکته را فراموش نکنیم که وعده وعید
وقوع
دستگاههای مسئول نیز این بنیاد را کمک خواهند کرد .دولت تالش میکند در این آزمایش موفق باشد ،کما اینکه از ساعتهای اولیه
دادن در اینگونه مواقع مختص حسن روحانی نیز
این حادثه تالش ما بر حل مشــکل مردم بوده و همه دستگاهها و مسئولین در این راستا بسیج شده اند .بیمارستانهای تهران ،کرمانشاه و
نیست ،بلکه خیلیهای دیگر هم هستند که با هر
استانهای معین برای ارائه خدمات درمانی فوری به مصدومان این حادثه بسیج هستند .باید اشکاالت و کاستیهای موجود در ساخت این
نیــت و با هر دلیلی وعده میدهند؛ درســت مثل
بناها (مسکن مهر) بررسی شود و دولت مطمئنا این مسائل را دنبال کرده و مقصران را شناسایی و به مردم معرفی خواهد کرد .دولت مردم را
پرویز فتاح رئیس کمیته امداد که میگوید« :منازل
تنها نمیگذارد و ما به عنوان خادم مردم در کنارتان خواهیم بود ۱۱ .هزار خانه روستایی و حدود  ۴۵۰۰خانه شهری در این زلزله تخریب شده
و وسایل همه مددجویان تحت پوشش بیمه حوادث
و نیاز به ساخت  ۳۰هزار مسکن جدید داریم.
اســت و مستمری شش شهرســتان آسیب دیده
برای
مسئوالن
داشت:
اظهار
سخنانی
در
کرمانشاه
استان
بحران
مدیریت
ستاد
جلسه
در
همچنین
حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور
کرمانشاه براي اين ماه سه برابر میشود».
اسکان موقت و دائم مردم باید عددی را برای روستاها و شهرها اعالم کنند و آمار دقیق مشخص شود ،مواردی که کامال تخریب شده هم احصا
اکنــون در حالی که برخــی میگویند وضع مالی
شود .پیشنهاد بنیاد مسکن در مورد اسکان موقت و دائم زلزلهزدگان را آقای نوبخت باید به دولت بیاورد و در جلسه دولت مطرح کند تا میزان
کشور مطلوب نیست و دولت برای پرداخت حقوق
کمک بالعوض دولت مشخص شود .صبح وقتی با هلیکوپتر مسیر را طی کردم در مسیر دیدم جلوی خانه مردم چادر زده شده است به نظرم
کارمندانش هم با مشــکل روبهرو شده است ،باید
این کار درستی است .باید نزدیک خانه افراد چادر بزنید اگر اردوگاه درست کنیم حتما درست نیست .هر کسی نیاز به کمک و چادر دارد،
منتظر ماند و دید که از میان وعدههای امثال حسن
کمک کنیم و خیلی در این زمینه سختگیری نکنیم .در این زمینه مقداری دست و دل باز باشیم .آب آشامیدنی و پتو هم که ضروری است و بعد
روحانی و پرویز فتاح این بار کدامشــان راستاند و
از اینها مسئله اسکان موقت مطرح است؛ راه این است که کمک بالعوض در اختیار افراد قرار دهیم تا خانههایشان ساخته شود و اسکان داشته
کدامشــان سخنی برای نمایش و خوراک مقطعی
باشند .کار را باید به خود مردم بدهیم.
رسانهها.

|

توئیت بازی سیاسی
> رحمتاهلل حافظی  -عضو سابق شورای شهر تهران

> معصومه ابتکار  -معاون رئیس جمهور در امور زنان

> یاشار سلطانی  -فعال رسانهای اصولگرا
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کشف  ۱۱۲۸کانتینر کاالی قاچاق در بندرعباس

بدنبال اقدامات اطالعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطالعات
استان هرمزگان و با هماهنگی دستگاه قضایی ،یک باند سازمان یافته قاچاق کاال شناسایی و
منهدم شد که  ۲۳نفر از اعضای آن دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند .به گزارش ایلنا ،در
تحقیقات و بررسیهای به عمل آمده تعداد  ۱۱۲۸کانتینر شامل لوازم اداری ،خانگی ،ورزشی،
ساختمانی و هتلداری طی سالهای  ۹۴تا اوایل  ۹۶توسط این عده اثبات گردیده است.

خبرتلگرامی
Dحســین جابری انصاری ،معاون
عربی و آفریقای وزارت امور خارجه و
مذاکرهکننده ارشد ایران در کنفرانس
بینالمللی ســوریه (روند آستانه)،
بهمنظور گفتگو و رایزنی با مقامهای
روســیه پیرامون آخریــن تحوالت
ســوریه و همکاریهــای منطقهای
دوکشــور ،تهران را به مقصد مسکو
ترک کرده است/.ایلنا
Dعلــی الریجانی رئیــس مجلس
شورای اسالمی با تأکید بر لزوم ارائه
مشــوقهای صادراتی مستمر گفت:
باید صادرکنندگان کشور مورد حمایت
بیشتری قرار بگیرند و حتی میتوان در
این راستا پشتوانههای مستمری برای
صادرکنندگان لحــاظ کرد.الریجانی
با تأکید بر لــزوم حمایت مجلس از
صادرکنندگان گفت :در سیاستهای
اقتصاد مقاومتی بــه موضوع برونزا
بودن در زمینه اقتصاد توجه شده است
و در این راستا باید اقدامات الزم انجام
شود /.خانه ملت
س جمهور در حکمی مهندس
Dرئی 
بیژن نامدار زنگنه ،دکتر رضا اردکانیان
و محمد شــریعتمداری وزیران نفت،
نیرو و صنعت ،معــدن و تجارت را به
عنوان «عضو شــورای عالی آمایش
سرزمین» منصوب کرد/.ایسنا

گزارش خارجی
نیویورک پست:

آمریکا دائما در حال
عقبنشینی و تهران در حال
پیشرویاست

«نیویورکپســت» در گزارشــی نوشت« :در
حالیکه همه چشمها متوجه کرهشمالی است،
خاورمیانه تهدید به نابودی شده است .اگر این
اتفاق بیفتد ،آمریکا نیز باید وارد عمل شود و
هزینهای خواهد داشــت کــه تجربه عراق در
مقابل آن تنها یک زنگ تفریح به نظر میرسد».
این رسانه آمریکایی در ادامه با بیان اینکه «این
بحران با یمن آغاز شــد» ،مدعی شد « :یمن
جایی است که نیروهای انصاراهلل تحت حمایت
ایران شبه جزیره یمن را در اختیار گرفتهاند.
دو ســال و نیم پیش انصاراهلل و سعودیها در
یمن با هم درگیر شــدند .امــروز هیچ یک از
دوطرف تاکنون پیروز نشدهاند و این درگیری
ادامه دارد .ســعودیهایی که خود را در یمن
شکستخورده میبینند ،نه تنها تجارت بلکه
هر نوع مســیر توزیع کاال را به یمن بستهاند.
یمن نابود شده و به وسیله بازی همسایگانش
تبدیل شده است».
این نشریه آمریکایی با تکرار ادعای نقش ایران
در حمله موشــکی انصاراهلل به فرودگاه ریاض
نوشت « :ســامانه دفاع موشــکی آمریکایی
عربستان موفق به خنثیسازی این حمله شد
اما این هشداری برای سعودیها بود .نیروهای
مورد حمایــت ایران بــا پیروزیهایی که در
سوریه و عراق به دست آوردهاند تقویت شدند
و هیچ چیز به این اندازه خطرناک نیست».
«نیویورک پســت» مدعی شد« :در این میان
ریاض درگیر یافتن پاســخ درخــور انصاراهلل
است .آنها در آخرین حرکت خود سعد حریری
نخست وزیر لبنان را گروگان گرفتند .مردی
که خودشان برای نخســتوزیری لبنان از او
حمایت کرده بودند .عربستان ،حریری جوان
را مجبور کرد در خاک ریاض اســتعفا دهد و
همچنان او را در بازداشت خانگی نگه داشته
است».
در ادامه این گزارش گفته شده « گناه حریری
از نظــر ریاض این بوده که نتوانســته از نفوذ
ایران و حزب اهلل در لبنان جلوگیری کند .اما
باید گفت کاری از دســت حریری برنمیآمد.
حزب اهلل امــروز قدرتمندترین نیرو در لبنان
است؛ لبنانیها که یک جنگ داخلی خونین
را از سر گذراندهاند و قطعا دلشان نمیخواهد
کشورشان بار دیگر از هم بپاشد».
به گزارش ایلنا« ،نیویورک پســت» نوشــت:
«ســعودیها نمیدانند چه میکنند .ریاض
یقین دارد که آمریــکا در مقابل ایران از آنها
حمایت میکند .ما بارها و بارها عقبنشینی
کردیــم در حالی که ایرانیهــا دائما در حال
پیشروی هستند».
بر اســاس این گزارش ،ســعودیها که برای
مدتهای طوالنی یکــی از قدرتهای جهان
عرب بودند ،امروز از نظر استراتژیک مستاصل
شدهاند .علیرغم صدها میلیارد دالری که خرج
خرید سالح کردند ،اقدام نظامیشان ضعیف
بوده اســت .نیروهای مــورد حمایت ایران در
مبــارزهای تن به تــن روی زمین میجنگند
در حالیکه سعودیها به صورت هوایی و امن
مبارزه میکنند .در نتیجه ایرانیها قدرتمندتر
و مــورد احترامتر هســتند در حالیکه حکام
ی منفور شمرده میشــوند .عالوه بر
ســعود 
این ،تهران در سراســر منطقه متحدانی دارد
در حالیکه ســعودیها هرگز موفق به جذب
کشورهای منطقه در این حد نشدهاند».

دیپلماسی
والیتی:

حریری را تهدید نکردم

ایسنا :علیاکبر والیتی ،عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام در نشســت خبــری اجالس
جهانی محبان اهل بیت و مسئله تکفیریها،
در خصوص اســتعفای ســعد حریری گفت:
حریری این طور گفته اســت که در مالقاتش
به من گفته اســت که در امور داخلی لبنان
دخالت نکنیــد ،که اصال چنین چیزی نبوده،
اصال مذاکرات ما به هیچ وجه تند ،خشــن و
این طور نبود و مواردی که گفتند نبوده است
و اینها القائات سعودیها و دیگرانی است که
مایل نیستند لبنان در آرامش باشد و دوستی
استراتژیک دو کشور را ببینند.
والیتی خاطرنشــان کرد :در این دیدار غیر از
من ســفیر ما در لبنان هم حضور داشت و ما
هم در دیداری که داشتیم هیچ گونه تهدیدی
نکردیم ،در مالقــات ما بحث روابط دو جانبه
و منطقهای بود و از طرفی وی خواست میان
ایران و عربســتان وساطت کند که من گفتم
ما مشکلی با مذاکره نداریم ولی به سعودیها
بگویید شما سه سال است یمن را ویران کردید
و اجازه ورود غذا و دارو را نمی دهید.
وی گفت :به آقای حریری گفتم به سعودیها
بگوئید که از جنایات انســانی در یمن دست
بردارید؛ چرا که اینها ربطی به سیاست ندارد و
باید با یمنیها مذاکره کنند چرا که مسئله یمن
راهکار صرفا سیاسی دارد و نه بمباران کور.
مشــاور امور بینالملل رهبــر معظم انقالب
خاطرنشــان کرد :به آقای حریــری گفتم از
اتحاد احــزاب و گروههای سیاســی داخلی
لبنان اســتقبال میکنیم و امروز لبنان یکی
از امنترین کشــورهای اسالمی است و این از
برکت مقاومت اســامی و مردم فهیم و آگاه
لبنان است .والیتی گفت :ایران و لبنان برادر
و متحد هســتند و روابط راهبردی با یکدیگر
دارند ومسئله استعفای آقای حریری هم یک
موضوع داخلی اســت و امیدواریم اگر قوانین
داخلــی آنها اجازه دهد بعــد از این تحوالت
یکی دو هفته اخیر ،آقــای حریری به لبنان
بازگردد و در این رابطه که وی ســر کار بماند
یا نه ،مردم لبنان باید تصمیم بگیرند .والیتی
هدف از ســفر به لبنان را شرکت در اجالس
علمای مقاومت دانست و ادامه داد :پس از آن
دیدار و گفتگویی با دوستان و مقامات لبنانی و
سوری داشتیم .مالقات با سید حسن نصراهلل و
بشار اسد هم از جمله دیدارهای ما در سوریه
و لبنان بود.
وی ادامه داد :تحلیل شــخصی بنده این است
که عربستان در کشــورهای مختلف منطقه
دخالتهای بســیاری کرد که موفق هم نبود،
آنها تجزیه ســوریه و عراق را میخواستند که
موفق نشــدند و امروز بحث لبنــان را دنبال
میکنند که در این مسئله هم موفق نخواهند
شــد چرا که آنها قصد برپا کردن آشــوب در
لبنان را داشتند که به نتیجه نرسیدند .مشاور
بینالملل مقام معظم رهبری افزود :با حکمتی
که رئیس جمهور لبنان و سید حسن نصراهلل از
خود نشان دادند عربستان در این زمینه هم به
آنچه میخواهد دست نخواهد یافت ،امروز همه
متوجه شــده اند که آقای حریری تحت فشار
استعفا داده و ادبیاتش کامال ادبیات سعودی
بوده است.
وی در خصوص اظهارات ترامپ هم خاطرنشان
کرد  :آقای ترامپ که حرف زیاد میزند و کسی
هم توقع ندارد که حــرف عاقالنهای را بگوید
حتی هم مســلکهای او در آمریکا هم از وی
انتقــاد میکنند چرا که بی حســاب و کتاب
حرف میزند ،همه میدانند که منشا تروریسم،
آمریکاست و در مناظرات انتخاباتی شاهد بودیم
که مســئله داعش و ایجاد آن را اغراق کردند.
والیتــی در ادامه در خصــوص کنفرانس بین
المللی محبان اهل بیت و مســئله تکفیریها
گفت :این کنفرانس غیر دولتی است و دولتها در
آن نقشی ندارند و امیدواریم بتوانیم در راستای
وحدت و پرهیز از تفرقه گام مثبتی برداریم.

نگاه
برنی سندرز:

ترامپ به زلزله زدگان ایران
کمککند

برنی سندرز سناتور مســتقل ایالت ورمونت
آمریکا و یکی از نامزدهای انتخابات ریاســت
جمهــوری اخیر ایــن کشــور ،در توییتی از
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواســت
تا خصومت با ایران را کنار گذاشته و به زلزله
زدگان ایرانی کمک کند .به گزارش وب سایت
نیوزویک ،ســندرز در توییتی نوشت :ویرانی
ناشی از زلزله در ایران وحشتناک است .دل من
همراه قربانیان این حادثه است .من امیدوارم
ایاالت متحده آمریکا به فاجعه دیدگان در ایران
کمک کند .همان طور که آمریکا در سالهای
 2003و  2012به کمک زلزله زدگان در ایران
شــتافت ".به گزارش انتخاب ،گفتنی اســت
با وجــودی که وزارت امــور خارجه آمریکا با
صدور بیانیهای کوتاه " با خانوادههای قربانیان
زلزله در ایران و عراق" ابراز همدردی کرده اما
دولت ایاالت متحده تا کنون پیشنهاد کمک به
زلزلهزدگان را ارایه نکرده است.

