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فالحت پيشه: 

موشك نماد توان دفاعي ايران است  
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس معتقد 
است امريكايي ها هرازگاهي توان دفاعي 
كش�ور را مورد هدف ق�رار مي دهند تا 
فش�ار روان�ي ب�ر كش�ور وارد ش�ود. 
حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو با خانه 
ملت با اشاره به قطعنامه قانون اجرايي برنامه 
موشكي بالستيك ايران و تحريم هاي بين المللي 
كه اخيراً در مجلس نمايندگان امريكا تصويب شد، گفت: كنگره امريكا مجموعه 
قوانين تحريمي بي شماري عليه كشورمان را در گذشته تصويب كرده و به رغم 
اينكه قطعنامه جديد ناقض برجام بود با اين حال جرئت اجراي آن را نداشت. 
نماينده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس ش��وراي اسالمي بر همين 
اساس تصريح كرد: امريكايي ها هرازگاهي قصد دارند به توان دفاعي كشورمان 
خدشه وارد و بر تمركز آنها براي ادامه راه و پيشرفت فشار رواني وارد كنند اما با 

اين حال نتوانسته اند در اين اقدام موفق باشند. 
وي در ادامه با اشاره به اينكه يكي از ابزارهاي تحقق فشار بر جمهوري اسالمي 
اعمال تحريم ها در حوزه هاي مختلف به خصوص موشكي است، عنوان كرد: 
موشك نمادي از توان دفاعي هر كشوري است كه جمهوري اسالمي در اين 
زمينه به سرعت در حال پيشرفت است و اين پيشرفت در كنار نفوذ سياسي 
كشورمان در منطقه باعث نگراني امريكايي ها شده است. فالحت پيشه در 
ادامه با بيان اينكه س��پاه قدس و حزب اهلل همواره به عنوان دو هدف امريكا 
براي تحريم بوده اند، اظهار داشت: امروز سپاه پاسداران انقالب اسالمي اين 
توانايي را دارد تا در لحظه تل آويو را با خاك يكس��ان كند. عضو كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در پايان خاطرنشان 
كرد: چالش هايي كه براي ايران درست مي شود صرفاً براي از كار انداختن 
توان دانشمندان كشورمان در حوزه هسته اي و موشكي است اما هيچ قابليت 

اجرايي ندارد و فقط به دنبال فشار رواني بر آنها هستند. 
..................................................................................................................................... 

برزگر:

 اظهارات ماكرون عليه ايران 
براي جذب دالرهاي نفتي منطقه است 

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: رئيس جمهور 
فرانس�ه با اظهارات اخي�رش، به دنب�ال راه انداختن ايران هراس�ي و 
جذب دالره�اي نفتي كش�ورهاي ريزه حاش�يه خليج فارس اس�ت. 
شهروز برزگر در گفت وگو با مهر، با اشاره به اظهارات اخير امانوئل ماكرون 
رئيس جمهور فرانسه عليه برنامه موشكي جمهوري اسالمي ايران در سفر 
به امارات اظهار داشت: اين بحث ها چند ماه قبل از سفر ترامپ به منطقه و 
كسب دالرهاي نفتي شروع شده و در واقع، ردپايي براي شركاي ديگر باقي 
گذاشته است تا با اين حرف ها و راه انداختن ايران هراسي و جذب دالرهاي 

كشورهاي ريزه حاشيه خليج فارس، جاي خود را در منطقه باز كنند. 
وي افزود: اگر همس��ايگان تاريخ را مطالعه كنند، اي��ن واقعيت را خواهند 
فهميد كه جمهوري اسالمي هيچ گاه آغازگر جنگي نبوده و فقط از خودش 
دفاع كرده است. عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
اظهار داشت: اگر رهبر انقالب دس��تور بدهند و نياز باشد، توان افزايش برد 
موش��ك هايمان را خواهيم داش��ت اما به طور كلي منويات رهبري و ذات 
انقالب اسالمي اجازه نمي دهد برنامه موشكي جمهوري اسالمي ايران حالت 
تهاجمي داشته باشد. برزگر با اشاره به پشت پرده سفر رئيس جمهور فرانسه 
به امارات و عربستان تأكيد كرد: اعراب پولشان را با خريد از امريكا و فرانسه 
هدر ندهند و بدانند جمهوري اس��المي خيلي بهتر از آنها مي تواند امنيت 

منطقه را تأمين كند و اين مسئله را در عراق و سوريه اثبات كرده است.

...................................................................................................................................... 
شاكري: نقش عربستان در استعفاي حريري 

آدم ربايي ديپلماتيك است  
عضو جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي گفت: 
نقش عربستان در استعفاي سعد حريري از 
جن�س آدم ربايي هاي ديپلماتيك اس�ت. 
مجتب��ي ش��اكري در گفت وگ��و با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، با اش��اره به دستگيري هاي 
اخي��ر ش��اهزاده هاي س��عودي و همچني��ن 
استعفاي نخست وزير لبنان از سمت خود در 
عربستان گفت: تغيير ساختار عربستان از بن سلمان به بعد، وضعيت جديدي 

براي اين كشور به وجود آورده كه خيلي با گذشته تفاوت پيدا كرده است. 
عضو جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه روابط عربستان با 
اسرائيل و امريكا از گذشته هم برقرار بوده است، اظهار كرد: اكنون اين نوع 

روابط در جهان اسالم توسط عربستان آشكار و افراطي شده است. 
وي با تأكيد بر اينكه خانواده بن سلمان در حال حاضر كودتايي را در عربستان 
به راه انداخته است، گفت: دامنه اين كودتا از سوي خانواده بن سلمان فقط به 
داخل عربستان ختم نمي شود، آنها به دنبال اين هستند در جهان اسالم هم 

ورود پيدا و خواسته هايشان را به كشورهاي ديگر تحميل كنند. 
شاكري با اشاره به رفتارهاي اخير عربس��تان با قطر و لبنان بيان كرد: اين 
نوع رفتارها نش��ان دهنده تالش آنها براي تحميل خواسته هايشان به ساير 
كشورهاست. عضو جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي با اشاره به رفتارهاي 
عربستان در صحنه بين الملل گفت: اين گونه رفتارها معنايي جز وابستگي 
به امريكا و اسرائيل ندارد و استعفاي سعدحريري هم از جنس آدم ربايي هاي 
ديپلماتيك است كه از اين طريق مي خواهند خواسته هاي خود را تحميل 
كنند. وي با اشاره به عدم پيروزي عربستان در مقابل يمن و انصاراهلل تأكيد 
كرد: شرايط عربس��تان خوب نيس��ت چنانچه با حمايت هايش از داعش و 
تكفيري ها پس از صرف آن همه هزينه نتوانس��ت به اهدافش برسد. عضو 
جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه عربستان مسير بسيار 
غلطي را در پيش گرفته است، اظهار كرد: آنها در اين مسير نتيجه معكوس 
گرفته اند و نخبگان هم چنين رفتارهايي را نمي پسندند و االن هم پيامدهاي 

آن رااز سوي بسياري از فرهيختگان جهان اسالم شاهد هستند.
.....................................................................................................................................

رحيمي جهان آبادي: 

 امريكا صحنه گردان تنش آفريني عربستان
 در منطقه است 

عضو هيئت رئيسه كميسيون قضايي و حقوقي 
مجلس اعتق�اد دارد، عربس�تان ب�ه دنبال 
درگيري با حزب اهلل و پ�س از آن واردكردن 
كش�ورمان در جن�گ مس�تقيم اس�ت. 
جليل رحيمي جهان آبادي در گفت وگو با خانه 
ملت با اشاره به تنش آفريني سعودي ها در منطقه 
و اتخاذ مواضع ضدايراني، گفت: هم اكنون بايد 
اذعان كرد، روابط ايران و عربستان با توجه به شرايط به دوران تيره خود رسيده 
است و در اين ميان نيز امريكايي ها صحنه گردان اصلي اين موضوع هستند. 
وي با اشاره به اينكه ايران در بسياري از موضوعات مرتبط با عربستان مانند 
شهادت حجاج كشورمان در حج خويش��تنداري انجام داده است، ادامه داد: 
ديپلماسي كشورمان قدرت و متانت الزم براي كنترل بحراني كه عربستان در 
پي آن است را دارد، به عبارتي سعودي ها در پي درگيري با حزب اهلل هستند، 
بنابراين از اين طريق مي خواهند ايران را نيز وارد اين درگيري و جنگ مستقيم 
كنند. عربستان بايد دست از انجام رفتارهايي كه سبب آسيب ديدن منطقه 

خاورميانه و وجهه كشورهاي اسالمي مي شود بردارد.

مقام�ات اي�االت متح�ده امري�كا به م�وازات 
اس�تراتژي هاي متنوع ضدايران�ي خود تالش 
مي كنند به جامع�ه ايراني القا كنن�د هدف آنها 
آسيب رس�اندن ب�ه زندگي مردم نيس�ت بلكه 
هدف اصل�ي و نهايي  آنه�ا مقابله ب�ا حاكميت 
اسالمي اس�ت، به عنوان نمونه ركس تيلرسون 
وزير ام�ور خارج�ه امري�كا اخيراً ب�ه صراحت 
بيان كرده ه�دف امري�كا از وض�ع تحريم ها و 
محدوديت ه�اي بين المللي عليه اي�ران، مردم 
نيس�ت و ه�دف مقابل�ه با نظ�ام ايران اس�ت؛ 
موضع گي�ري اي كه نه تنه�ا با اه�داف تصريح 
ش�ده در قواني�ن مختل�ف و قطعنامه ه�اي 
ضدايراني همخواني ندارد بلكه با س�اير مواضع 
سياستمداران اين كشور، مراكز آينده پژوهشي 
و رس�انه هاي معتبر اين كش�ور تطاب�ق ندارد. 
آنچه محور تحريم هاي ضدايراني امريكاست ايجاد 
بدبيني بين مردم با حاكميت و نهايتاً ايجاد شكاف 
مردم – حاكميت و كشاندن مردم به كف خيابان ها 

)شورش هاي اجتماعي – خياباني(ست. 
ركس تيلرس��ون آبان ماه امس��ال ادع��ا مي كند 
تحريم هاي اقتصادي عليه ايران متوجه دولت اين 
كشور بوده و مردم را هدف قرار نداده است. روزنامه 
تايمز هند با انتش��ار اين خبر از ديدار وزير خارجه 
امريكا با همتاي هندي خود مي نويس��د: به ادعاي 
وزير خارجه امريكا، اين كشور با تشديد تحريم ها 
عليه اي��ران، به دنبال اعمال فش��ار بيش��تر براي 
توقف اقدام��ات به زع��م وي بي ثبات كننده تهران 

در منطقه است. 
  نظر رهبري در مورد دشمني امريكا

با مردم ايران
رهبر معظم انقالب اس��المي ني��ز در ديدار اخير 
خود با دانش آموزان و دانش��جويان به مناس��بت 
روز 13 آبان به دشمني امريكا با ملت ايران اشاره 
و تش��ريح مي كنند كه ه��دف امريكايي ها تنها 
در مخالفت با نظام اس��المي خالصه نمي ش��ود، 
ايش��ان بيان مي كنند: »اين جور نيست كه فقط 
با اين حقير دشمن باش��ند يا با دولت جمهوري 
اس��المي، نه، با اصل اين ملتي كه ايستاده است، 
اين ملتي كه از مواجهه  با دشمن خسته نمي شود 
مخالفند، با اي��ن بدند، با اين دش��منند. ديديد، 
همي��ن اواخر رئي��س دولت امري��كا گفت، ملت 
ايران، ملت تروريست است. شما ببينيد چقدر اين 

نگاه، نگاه ابلهانه اي اس��ت! يك ملت را مي گويند 
تروريس��ت؟ نمي گويد رهبر تروريس��ت اس��ت، 
نمي گويد دولت تروريس��ت است؛ مي گويد ملت 
ايران تروريستند! اين دشمني نيست؟ چند سال 
قبل از اين هم يك دولتمرد ديگر امريكايي گفت 
ما بايد ريش��ه  ملت ايران را از بين ببريم و بكنيم. 
احمق! ريشه  يك ملتي را، آن  هم يك چنين ملتي 
با اين سابقه  تاريخي، با اين درخت تناور فرهنگي، 
مي شود كند؟ ببينيد! ]اين[ دشمني است، وقتي 

دشمن است، چشمش بسته است.« 
تاكن��ون بارها رس��انه هاي معتبر غرب��ي به هدف 
تحريم ها اش��اره كرده ان��د كه همان ت��الش براي 
ايجاد نارضايتي در مردم است، طبيعي است زماني 
نارضايتي در جامعه اي شكل مي گيرد كه مردم تحت 
فشارهاي ش��ديدترين محدوديت هاي اقتصادي و 
معيشتي قرار گيرند، كما اينكه همانگونه كه از مفاد 

قطعنامه 1929 پيداست، هدف اصلي اين قطعنامه 
تشديد گاليه هاي اقتصادي در مردم و نهايتاً تالش 

براي شوراندن آن عليه حاكميت است. 
   اعتراف واشنگتن پست درباره مردم ايران
روزنامه واشنگتن پست در يكي از شماره هاي خود 
به نقل از يك مقام رس��مي ارش��د امري��كا اعتراف 
مي كند، هدف تحريم ه��ا عليه اي��ران تغيير نظام 
اين كشور است. اين مقام امريكايي در اين روزنامه 
بيان مي كند: »هدف اين تحريم ه��ا ايجاد نفرت و 

نارضايتي در خيابان هاي ايران بوده است.«
 در زم��ان دولت ج��ورج  ب��وش رئيس جمهور اين 
كشور بودجه اي را از س��وي كنگره براي حمايت از 
گروه هاي ضددولتي در راستاي تضعيف نظام ايران 

دريافت مي كند. 
جيمز ريكاردز از جمله مش��هورترين كارشناسان 
امريكايي و نويس��نده كتاب پرفروش »جنگ هاي 

ارزي« در س��ال 2012 در انديشكده كارنگي بيان 
مي كند: »بهترين راه بي ثبات س��ازي اس��تفاده از 
افزايش تورم اس��ت. تغيير رژيم اس��م همين بازي 
است كه در ايران در حال اجراست. هيچ كس جنگ 
را دوست ندارد، اما مي توانيم كاري كنيم كه گروه 
ديگري در ايران به قدرت برسند و مسئله هسته اي 

را از طريق ديگري حل كنيم.«
پيامدهاي ناشي از جنگ  ارزي به صورت مستقيم 
روي زندگي اقتصادي مردم ايران تأثير مي گذارد، 
كما اينكه جامعه ايراني در نوسانات ارزي دولت دهم 

بيشترين هزينه ها را متحمل شد. 
اما امريكايي ها الزم مي دانستند قبل از شكل گيري 
اردوكشي خياباني عليه نظام اسالمي مردم را نسبت 
به جري��ان مؤمن و انقالبي نيز بدبي��ن و رويگردان 
كنند، كمااينكه دنيس رايس مش��اور سابق اوباما 
زمينه رويگرداني مردم از جريان انقالبي را اينگونه 

بيان مي كند: »واشنگتن بايد به همان منطقي كه 
ايراني ها را پاي ميز مذاكره آورد، ادامه دهد، به خاطر 
عدم تغيير رفتار ايراني ه��ا هزينه اعمالي را افزايش 
دهد اما هنوز سردرگم و معطل شان نگه دارد. اين 
يعني مخاطب قراردادن اقدام��ات تهران در عراق 
و س��وريه، يمن و گروه هاي مبارز فلسطيني. ايران 
مي تواند در نظام امنيت منطقه اي جايي براي خود 
داشته باشد، به ش��رطي كه همسايگانش را تهديد 
نكند و به دنبال برتري نباشد. هزينه باالي تحريم ها 
براي ايران، عاملي بود كه باعث شد در قالب انتخاب 
روحاني، نش��اني از تغيير در سياس��ت اين كشور 

ديده شود.«
   تالش براي ايجاد نارضايتي مردمي

از سياست هاي منطقه اي
امريكا نه تنها هدف تحريم ه��ا را ايجاد نارضايتي 
در جامعه ايراني نس��بت ب��ه نظام اس��المي قرار 
داده بلك��ه تالش ك��رده جهت گيري ه��اي خود 
را به س��مت بدبين ك��ردن مردم ب��ه جنبش هاي 
آزادي بخش ملي پي��ش ببرد. به بي��ان بهتر قبل 
از بحران س��وريه، همواره حمايت هاي سياس��ي- 
معنوي اي��ران از جنبش ه��اي آزادي بخش ملي 
 نظير حماس و حزب اهلل م��ورد تخطئه اين جريان 
داخل��ي – خارجي قرار مي گرفت ت��ا جايي كه در 
حوادث پس از انتخابات رياس��ت جمهوري تالش 
مي شد ش��عار حزبي »نه غزه نه لبنان جانم فداي 
ايران« به عنوان يك ش��عار همگاني و ملي تبديل 
شود. در حالي بعد از شكل گيري داعش و افزايش 
تهديدات گروه هاي تروريستي عليه تماميت ارضي 
كشورمان اثبات شده كه ايجاد و حفظ خط مقاومت 
در منطقه يك نياز اساسي و ضروري، حداقل براي 

حفظ امنيت داخلي كشور است. 
ايجاد نارضايتي عمومي نس��بت به سياست هاي 
كالن نظام در عرصه منطقه اي به ويژه در حمايت 
از مس��لمانان منطق��ه در حالي يك��ي از اهداف 
اولويت دار است كه رسانه هاي فارسي زبان وابسته 
به شبكه هاي جاسوسي غربي بعد از بازي فوتبال 
ايران و س��وريه تالش كردند با برجس��ته كردن 
برخي از حواش��ي اين بازي و موج س��واري روي 
برخي اخبار مجعول جامعه ايران��ي را به اين باور 
برسانند كه نتيجه مستقيم سياست هاي حمايتي 
ايران از دولت مركزي سوريه، ناسپاسي مردم اين 

كشور بوده است.

گزارش تحليلي»جوان« از خصومتي كه هيچ گاه از ميز امريكا برداشته نشد

ايجاد گسلي بين مردم و حاكميت هدف غايي تحريم ها

وزير دفاع گف�ت:  تح�والت بس�يار س�ريع در منطقه غرب 
آسيا بر حساس�يت مأموريت نيروهاي مس�لح افزوده است. 
به گزارش مهر، امير سرتيپ اميرحاتمي در چهاردهمين جلسه 
ش��وراي اس��تاندارد و كيفيت وزارت دفاع با بيان اينكه در حوزه 
كيفيت و اس��تاندارد نياز به تالش مضاعفي داريم، اظهار داشت: 
نيروهاي مس��لح بايد بتوانند با توجه به ش��رايط كشور و منطقه، 
مأموريت هاي مهم محوله  را با محصوالت و دستاوردهاي دفاعي 

باكيفيت و استاندارد به انجام برسانند. 
وي حفظ حدود و ثغور ميهن اس��المي، دستاوردهاي گرانسنگ 
انقالب اسالمي، استقالل كشور و نظام مقدس جمهوري اسالمي 
را از مأموريت هاي مهم نيروهاي مسلح دانست و افزود:  تحوالت 
بسيار سريع در منطقه غرب آسيا بر حساسيت مأموريت نيروهاي 
مسلح افزوده و  نيروهاي مس��لح با هدايت هاي حكيمانه فرمانده 
كل قوا  براي انجام اين مهم، توقع پش��تيباني خوب و مؤثري را از 

مجموعه وزارت دفاع دارند. 
وزير دفاع با بيان اينكه  هرچه به پيش مي رويم توقع از وزارت دفاع 

نيز بيش��تر  خواهد شد، تصريح كرد: 
اين تحوالت، كيفيت، كميت، تنوع 
و سرعت بيشتري را ايجاب مي كند 
و دس��تيابي به آنها هدف راهبردي 
وزارت دفاع است. امير سرتيپ حاتمي 
با اشاره به اينكه تا رسيدن به اهداف 
عالي فاصله داريم، ادامه داد:  با توجه 
به پيشرفت ها و تحوالت علمي، دو مؤلفه زمان و كيفيت، نسبي شده  
و نسبت به ميزان توقع سنجيده مي شوند و پيشرفت هاي پيش رو 
به ما امكان كاهش زمان، افزايش سرعت  و افزايش كيفيت را خواهد 
داد و  بايد به طور دائم آن را تعقيب كنيم. وي گفت: سازمان توانمند، 
همواره  هوشمند و بصير است و تمام برنامه ها و فعاليت هاي خود را 

در مسير تحقق اهداف قرار مي دهد. 
امير حاتمي تأكيد كرد:  استانداردس��ازي يكي از اولويت هاي مهم 
وزارت دفاع در برنامه چهار ساله است كه به حضور مقام معظم رهبري 
)مدظله العالي(، رئيس جمهور  محترم و مجلس ش��وراي اسالمي 

تقديم شده است. وزير دفاع با اشاره به اهميت  توسعه استانداردسازي 
در وزارت دفاع افزود:  س��طح استانداردس��ازي را در وزارت دفاع  از 
سطح سازماني به سطح برون س��ازماني و ملي توسعه خواهيم داد 
و بايد بتوانيم در راس��تاي  هوشمندس��ازي، اين برنامه را در جهت 
اهداف مورد نظر قرار دهيم. امير سرتيپ حاتمي با تشريح اهميت 
استانداردسازي در وزارت دفاع خاطر نشان كرد: »استانداردسازي« 
تفاهمي  بين پشتيباني كننده و پشتيباني ش��ونده يا توليدكننده 
و بهره بردار اس��ت  و براس��اس زيرس��اخت ها، منابع، مق��دورات و 

شاخصه هاي نيروهاي مسلح، محصول را توليد مي كنيم. 
امير حاتمي با اش��اره به تأثير استانداردس��ازي در ميزان تعامل با 
نيروهاي مس��لح گفت:  استانداردس��ازي محصوالت، هزينه هاي 
غيرضروري را حذف  و موجب كاه��ش هزينه ها و در نهايت تأمين 
رضايتمندي نيروهاي مس��لح مي ش��ود. وزير دفاع ب��ا بيان اينكه 
استانداردس��ازي محصوالت بايد  مورد توجه جدي مديران عامل 
سازمان هاي صنعتي باش��د، اظهار داشت: بحث اس��تانداردهاي 
پژوهش��ي نيز باي��د در اولويت ق��رار گي��رد چراك��ه حاصل كار 

پژوهش محور  در يك قالب استاندارد در چرخه توليد قرار مي گيرد. 
وي بر استانداردكردن خدمات و آموزش تأكيد و تصريح كرد:  اگر به 
استانداردسازي در اين حوزه ها توجه ويژه  شود، ان شاءاهلل نتايج بسيار 

خوبي در پشتيباني كامل از نيروهاي مسلح حاصل خواهد شد. 
 وزير دفاع با بيان اينكه مركز اس��تاندارد بايد تمركز بيشتري روي 
استانداردسازي نهادها و فرآيندها داشته باشد، افزود:  اين موضوع 
نقش بس��زايي در باال رفتن كيفيت و كاهش زم��ان و قيمت دارد 
و اين مه��م بايد در س��ازمان هاي وزارت دفاع،  نيروهاي مس��لح و 
بهره برداران در اولويت باشد. امير حاتمي در ادامه گفت: بايد مباني  
استانداردنويس��ي وزارت دفاع را به نيروهاي مسلح  معرفي كنيم 
و  مركز اس��تاندارد در اين زمينه وظيفه اي خاص دارد تا استاندارد 

محصوالت را به نيروهاي مسلح معرفي كند. 
وزير دفاع  رضايت مش��تري  را در استانداردسازي محصوالت مهم 
دانست و تأكيد كرد:  اگر س��ازوكار رضايت سنجي ميان بهره بردار، 
پشتيباني كننده و پشتيباني شونده استاندارد شود، حتماً مي تواند 

تعامالت را  عميق تر و بيشتر كند.

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح:

تحوالت سريع در منطقه بر حساسيت مأموريت نيروهاي مسلح افزوده است

    دفاعی

مش�اور مقام معظم رهب�ري در ام�ور بين المل�ل ب�ا اش�اره ب�ه مالق�ات خ�ود 
ب�ا نخس�ت وزير لبن�ان گف�ت: آق�اي س�عد حري�ري نكت�ه اي را ذك�ر كردند 
ك�ه از القائ�ات س�عودي ها ب�وده اس�ت. ايش�ان گفتن�د در مالقات�ي ك�ه ب�ا 
بن�ده داش�ته اند، گفته اند در ام�ور داخل�ي لبنان دخال�ت نكني�د در حالي كه 
اص�اًل چنين حرفي ن�زد و اص�اًل مذاكرات م�ا تند و خش�ن و تهديدآمي�ز نبود. 
به گزارش فارس، علي اكبر واليتي دبيركل مجمع جهاني بيداري اسالمي صبح ديروز در 
نشست خبري پيرامون اجالس جهاني محبان اهل بيت)ع( و مسئله تكفيري ها در سالن 
رضوان صدا و سيما اظهار داشت: اجالس جهاني محبان اهل بيت)ع( و مسئله تكفيري ها 

يكم و دوم آذرماه در تهران برگزار مي شود. 
دبيركل مجمع جهاني بيداري اسالمي گفت: امروز به واسطه دخالت دشمنان اسالم 
امريكايي ها، صهيونيست ها و عوامل آنها در منطقه بر ايجاد تفرقه در اسالم اشتراك 
نظر دارند و همه مس��ائل امروز در منطقه به اين دليل است. اين جنگ هاي امروز در 
منطقه بي فايده و پر ضرر و به صرف يك گمان القايي و سوء نظر ايجاد مي شود. واليتي 
خاطرنشان كرد: در اجالس بيش 500نفر از علمای سني و شيعه از 94 كشور دعوت 
ش��دند و 250 علمای شيعه و سني داخل كش��ور دعوت خواهند شد كه اين اجالس 
در نوع خود به اين شكل گس��ترده در ايران بي نظير است. مقابله با تكفيري ها يكي از 
موضوعات اين نشست اس��ت و در اين اجالس كميته هاي مختلف تشكيل و تحوالت 

منطقه بررسي خواهد شد. 
   اظهارات حريري القاي سعودي هاست

واليتي در پاسخ به اتهامات سعد حريري گفت: ايش��ان نكته اي را گفتند كه از القائات 
سعودي ها بوده است. آقاي حريري گفتند كه در مالقاتي كه با بنده داشتند، گفته اند در 
امور داخلي لبنان دخالت نكنيد در حالي  كه اصاًل چنين حرفي نزد و اصاًل مذاكرات ما 
تند و خشن و تهديد نبود. معلوم شد اين القاي سعودي هاست و حاضر نيستند لبنان را 

در آرامش و دوستي دو ملت ايران و لبنان را ببينند. 

وي افزود: ما آقاي حريري را تهديد نكرديم و در مورد مسائل جاري منطقه بحث كرديم. 
ايشان مي خواست به نوعي وساطت كند بين ايران و عربستان سعودي و ما تأكيد كرديم 
كه مشكلي با عربستان سعودي نداريم اما اينكه سعودي ها بيش از دو سال مردم يمن را 
بمباران مي كنند و اين كشور را محاصره كردند و 700هزار نفر دچار وبا شدند، اين ديگر 
ربطي به سياست ندارد و به خاطر مسائل انساني هم كه شده با يمني ها مذاكره كنند. 

مش��اور مقام معظم رهبري در امور بين الملل در همين زمينه ادامه داد: آقاي حريري 
گفتند كه واليتي من را تهديد نكرد، بله، دليلي نداش��ت كه ايشان را تهديد كنم. ما از 
اتحاد 14 و 8 مارس استقبال مي كنيم كه بعد از مدت ها به توافق رسيدند و دولت تشكيل 
دادند و به اتفاق هم توانستند لبنان را جزو كشورهاي امن قرار دهند و اين به دليل درك 
و شعور مردم و مقاومت اسالمي است. اگر مقاومت اسالمي نبود رژيم صهيونيستي چه 

بالهايي كه صورت مي داد. ما اميدواريم آقاي حريري به سركار خود برگردد. واليتي در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا در اجالس محبان اهل بيت)ع( از شخصيت هاي دولتي ديگر 
كشورها هم دعوت شده است، گفت: خير، اجالس يك اجالس فطري بين فرهيختگان 
است و NGOهاي بين الملل اسالمي حضور دارند. ان شاءاهلل كه با مشورت بين علما و 

انديشمندان اسالمي فقط توصيه نباشد و در عمل مسلمان ها از تفرقه پرهيز كنند. 
   وحدت مسلمين امری ضروری است

واليتي تأكيد كرد: ما در اين اجالس روي اشتراكات تأكيد خواهيم داشت و اين تبادل 
فكر سبب ايجاد مقدمات وحدت فكر مي شود و اين مي تواند در وحدت مسلمين مؤثر 
باشد. وي تأكيد كرد: رابطه بين ما، سوريه، تركيه و عراق رابطه بين همسايگانمان است 
اما امريكايي ها فعاًل فضولتاً در منطقه حضور دارند. مش��اور مقام معظم رهبري در امور 
بين الملل با تأكيد بر اينكه امريكايي ها بي جهت و بي خود كردند كه در رقه پايگاه نظامي 
زدند، تصريح كرد: ترامپ كه عقل حس��ابي ندارد اما آنهايي كه عقل درست و حسابي 
دارند بدانند امروز 23 آبان)ديروز( اس��ت و در آينده نه چن��دان دور مردم، امريكا را از 
منطقه بيرون مي كنند. واليتي با بيان اينكه امريكايي ها پشت كودتاي تركيه بودند و 
ما از اردوغان و دولت قانوني وي حمايت مي كنيم، تصريح كرد: عربستان سعودي چه 
كاره است از طرف جهان عرب حرف مي زند. حكومتي است كه به زور به مردم تحميل 
شده اما به هيچ وجه نيابتي از سوي 22 كشور ندارد كه خود را وكيل آنها بداند، اين چه 
وكيلي است كه قريب به سه سال است بر سر يمني ها هزاران تن بمب ريخته است. وي 
همچنين در پاسخ به سؤالي پيرامون نقش ايران در عراق گفت: حضور ايران در عراق و 

سوريه به دليل دعوت قانوني رؤساي جمهور اين كشورهاست. 
مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل با بيان اينكه ما هيچ مشكلي براي مذاكره 
با سعودي ها نداريم اما مذاكره كردن تأييد ظلمي كه عربستان در برخي از كشورهاي 
اسالمي و حمايت از تكفيري ها كرده نيس��ت، گفت: ما دنبال اين هستيم همه با هم با 

حسن همجواري زندگي كنيم اما مخالف هر كار خالف شرع و قانون هستيم.

دیدگاه

واليتي در نشست خبري: اظهارات حريري القاي سعودي هاست

حريري با من حرفي به عنوان»دخالت ايران در لبنان« نزد

   گزارش  

طرح:  حسين كشتكار / جوان


