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چرا متهم را به افتتاحیه مجلس آوردند؟
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، درباره پرونده سعید طوسی به سایت رسمی مجلس گفت: »ظاهرا مقامات 
قضایی رعایت مصلحت خودساخته را کرده اند که مثال چون متهم قاری قرآن است بهتر است به طور جدی 
پیگیری نشود، که البته این روش اشتباه است و با عدالت اسالمی و علوی سازگار نیست.« نماینده تهران 
افزود: »طوالنی شدن زمان رسیدگی به این پرونده طبیعی به نظر نمی رسد. همین طوالنی شدن باعث شده 
که برخی شاکیان به رسانه های بیگانه پناه ببرند و بعد متهم به معاونت در جرم شوند.« وی ادامه داد: »وقتی 
فردی چنین پرونده ای دارد؛ چرا در یک مراسم رسمی کشوری مانند افتتاحیه مجلس دهم از او 
به عنوان قاری استفاده می شود؟ طبعا این شائبه پیش می آید که می خواهند شاکیان را بترسانند 
تا دست از شکایت خود بردارند.« مطهری تصریح کرد: »در پرونده آقای طوسی به نظر 
می رسد قصوری صورت گرفته که حدود پنج سال معطل مانده است؛ درحالیکه می بایست 
زودتر موجبات تسلی خاطر شاکیان و خانواده های آنان فراهم می شد، خواه نتیجه 

رسیدگی ها برائت باشد یا اثبات جرم.«

تکذیب ادعای طالبان درباره حمایت ایران از این گروه

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، اظهارات سخنگوی طالبان افغانستان درباره حمایت ایران از این 
گروه را تکذیب و اعالم کرد: »جمهوری اسالمی ایران همواره در میان کشورهای منطقه در مبارزه با گروه های 
تروریستی نقش پیشتاز داشته و در مبارزه با این گروه ها تاکنون هزینه های مادی و معنوی بسیاری پرداخت کرده 
است.« او در ادامه، اظهارات سخنگوی طالبان را »یک اقدام ازپیش طراحی شده« و »به دستور حامیان تروریست پرور 
این گروه تروریستی« و با هدف »مشوش کردن افکارعمومی و ایران هراسی« دانست و گفت که ادعای حمایت 
ایران از این گروه یک دروغ آشکار، بی ربط و نادرست است. پیش از این، مالذبیح اهلل، سخنگوی طالبان، 
در گفت وگو با الشرق الوسط مدعی شده بود که طالبان با ایران ارتباط دارد. وی در پاسخ به این سوال 
که »اخباری مبنی بر تعیین نماینده طالبان در ایران تا چه حد صحت دارند؟«، عنوان کرد: »ما این اخبار 
را شنیده ایم؛ اما این اخبار واقعیت ندارد. شخصی که نامش ذکر شده است )مولوی محمد( در 
حال حاضر در اداره دفتر سیاسی امارت کار نمی کند؛ بلکه از فعالیتش استعفا داده است و خود 

این شخص نیز این سخنان را تکذیب کرده است.«

عوامل تجمع پاسارگاد فارس دستگیر شدند
دادستان شیراز از دستگیری عوامل اصلی تجمع روز جمعه در پاسارگاد فارس خبر 
داد و گفت: »اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه های امنیتی، اطالعاتی و 
انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود.« علی صالحی اعالم کرد: »پس از انجام تحقیقات 
الزم، لیدرها و سرشاخه های اصلی این تجمع که به سر دادن شعارهای هنجارشکنانه 
و ضدارزش ها اقدام کرده بودند، دستگیر شدند.« به گفته وی، برای این افراد پرونده 
قضایی تشکیل شده و وفق مقررات برخورد قضایی الزم با آنها صورت خواهد 
گرفت. روز جمعه هفتم آبان ماه که به روزگرامیداشت کورش معروف 
شده؛ امسال با تجمع گسترده در پاسارگاد و محل آرامگاه وی همراه 
بود که در جریان این تجمع، برخی شعارها سر داده شد. این مراسم 
با بازتاب های گسترده ای در فضای مجازی و شبکه های 

ماهواره ای همراه بوده است.

خبرسازان

دیپلماسی

کری: امیدواریم اختالفات با ایران 
را طی 15 سال حل کنیم

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در نشستی 
در دانشگاه شیکاگو به سواالت دانشجویان درباره 
مسائل مختلف بین المللی از جمله ایران و برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( پاسخ داد. کری در 
پاسخ به سوالی درباره امکان برقراری روابط با 
در  فعالیتش  دوران  در  »آیا وی  اینکه  و  ایران 
دستگاه دیپلماسی آمریکا قصدی برای سفر به 
ایران دارد یا نه، اظهار کرد: خب من تا االن هیچ 
برنامه ای برای سفر به ایران نداشته ام، اما ایران 
مورد بسیار خوبی برای مطالعه است؛ زیرا ایران 
کشور و تمدنی با قدمت پنج هزار ساله است، 
البته نه به عنوان کشور ایران، بلکه به عنوان یک 
تمدن.« وی در ادامه درباره ارزیابی اش از دلیل 
شکل گیری انقالب اسالمی، گفت: »احتماال به این 
خاطر که ما آنطور که باید و شاید درباره اینکه از 
چه کسی حمایت می کنیم و چه اعمالی در حال 
انجام شدن در آنجا است، نمی اندیشیدیم. سازمان 
سیا نیز به طور مستقیم در ماجرای برکناری مصدق 
نخست وزیر ایران در سال 1953 دخالت داشت. 
بنابراین، چنین سابقه ای در میان دو کشور وجود 
دارد. بعد هم که آنها در سال 1979 سفارت ما را 
اشغال کردند و گروگان هایی گرفتند. این مسأله 
روی سیاست هایمان تأثیری اساسی داشت و این 
یکی از دالیل اصلی شکست رئیس جمهور کارتر 
در برابر رونالد ریگان بود.« وزیر امور خارجه 
آمریکا در پاسخ به این سوال که »آیا ایران می تواند 
یک متحد طبیعی برای آمریکا در خلیج فارس 
باشد؟«، با بیان اینکه »نه نمی تواند«، مدعی شد: 
»میان عبارت مردم ایران و دولت انقالبی ایران 
که رویکردی کامال تندرو در قبال جهان، منطقه 
و آمریکا دارد تفاوت زیادی است. بنابراین، باید 
بگویم که شما باید ایران را به دقت بررسی کنید 
مردمی در این کشور هستند که ایرانی متفاوت 
می خواهند، ایرانی که به دنبال همکاری با دنیا 
است و با مردم تعامل می کنند. ایرانی که بتواند 
با احترام و مقبولیت به جهان بازگردد.« کری در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه »ایران و آمریکا در 
مبارزه با داعش منافع مشترک دارند و با توجه به 
مبهم بودن روابط دو کشور، تهران و واشنگتن 
چه همکاری در این زمینه دارند؟«، بیان کرد: 
»همانطور که می دانید ما همکاری در این زمینه 
نداریم  و رسمی  دیپلماتیک  روابط  ما  نداریم. 
با این حال  بنابراین همکاری هم نمی کنیم.  و 
حق با شماست، منافع مشترکی در اینجا وجود 
دارد. آنها به دنبال منافع خود بدون همکاری 
و تعامل با ما هستند، ما نیز منافع خودمان را 
سوال  این  به  پاسخ  در  کری  می کنیم.«  دنبال 
مسأله  ایران  با  مذاکرات هسته ای  در  که »چرا 
حمایت این کشور از حزب اهلل و دیگر گروه های 
مقاومت مطرح نشد؟«، گفت: »سوال خوبی است 
که  بگویم  روشن  و  شفاف  کامال  بگذاریم  اما 
ما به صراحت مشخص کردیم که مسأله ای که 
روی حل آن متمرکز هستیم، یعنی آن مذاکرات 
خاص ارتباطی با تسلیحات یا حمایت ایران از 
چنین  اگر  نبود.  دیگر  موضوعات  و  حزب اهلل 
بود ما هنوز داشتیم مذاکره می کردیم.« کری با 
اشاره به اینکه »توافق هسته ای تا 10-15 سال 
آینده ادامه خواهد داشت«،  عنوان کرد: »مسأله 
زمانی  دوره  این  طول  در  ایران  که  است  این 
آیا اصالحاتی که رئیس جمهور  تغییر می کند؟ 
روحانی دنبال می کند، رخ می دهد؟ آیا منطقه 
در این دوره زمانی تغییر می کند؟ البته من آدم 
خوشبینی هستم و امیدوارم که تا 15 سال دیگر 

بتوانیم بسیاری از این اختالفات را حل کنیم.«

قضایی

 رای پرونده تامین اجتماعی 
مرتضوی صادر شد

وکیل مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده 
از صدور رای پرونده سعید  تامین اجتماعی 
مرتضوی در بخش تامین اجتماعی خبر داد. 
مصطفی ترک همدانی دراین باره به خبرگزاری 
ایسنا گفت: »در روزهای گذشته  برای پیگیری 
پرونده به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت 
مراجعه کردم که به من اعالم کردند رای صادر 
شده است. اکنون منتظر ابالغ رای هستم.« وی 
از جزییات رای صادره در این پرونده اظهار 
بی اطالعی کرد. در جریان رسیدگی به پرونده 
سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی، چهار 
جلسه در شعبه 1057 ویژه رسیدگی به جرایم 
کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری و به 
صورت غیرعلنی برگزار شد. در جلسه نخست 
دادگاه که 25 آبان ماه سال گذشته برگزار شد؛ 
مرتضوی با حضور در جمع خبرنگاران گفته 
بود: »موضوع جلسه دادگاه دو مطلب بود؛ یکی 
شکایت گروه پالیزدار علیه من و دیگری شکایت 
وکیل سازمان تامین اجتماعی و موضوع تحقیق 
و تفحص مجلس بود. شکایت گروه پالیزدار 
دو موضوع بود که در دو بند از سوی دادستان 
تهران بررسی شد؛ یکی افترا و دیگر اینکه آنها 
اعتراض کردند که چرا از منزل شان بازرسی 
به عمل آمده است که پس از تفهیم اتهام بنده 
از خود دفاع کردم.« عباس پالیزدار دیگر شاکی 
خصوصی این پرونده نیز پس از پایان جلسه اول 
دادگاه در جمع خبرنگاران گفته بود: »شکایت 
ما در مرحله بازپرسی شامل موارد زیادی بود 
که متاسفانه فقط یکی از بندهای آن با صدور 
کارکنان  دادگاه  شعبه 1057  به  کیفرخواست 
دولت ارجاع شد.« مصطفی ترک همدانی 23 
دی ماه سال گذشته در گفت وگویی اعالم کرد 
که در حین رسیدگی به این پرونده توسط قاضی 
حیدری رییس شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت، 
مشخص شد که نواقصی در پرونده وجود دارد 
که به همین دلیل پرونده مدیرعامل سابق سازمان 
تامین اجتماعی برای تکمیل تحقیقات به شعبه 
15 بازپرسی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم 
کارکنان دولت اعاده شد. وی مدتی بعد از ارجاع 
پرونده مرتضوی به کارشناس خبر داد و گفت: 
»یکی از این موارد این بود که متهم در دادگاه مدعی 
شده بود که شرکت های مندرج در تفاهمنامه با 
بابک زنجانی زیان ده بودند.« چهارمین و آخرین 
جلسه رسیدگی به پرونده مرتضوی در بخش 
تامین اجتماعی  14 شهریوماه سال جاری برگزار 
شد. ترک همدانی پس از پایان این جلسه گفت: 
»آخرین الیحه مان را نیز به دادگاه می دهیم. هم 
نظریه کارشناس رسمی مثبت بود و به طور 
به آن  کامل در مورد تمام موارد نظر داده و 
پرداخته بود و هم با ریاست دادگاه هیچ کدام از 
طرفین مشکلی نداشتند. فقط یک اختالف نظر 
با ریاست دادگاه در مورد تفهیم اتهام یا عناوین 
مجرمانه داشتیم که متهم مرتکب شده که وصف 
اتهامی تصرف غیرقانونی مدنظر ریاست دادگاه 
بود و ما نظرمان این بود که می تواند با عنوان 
مجرمانه اختالس آن را تلقی کند.« مرتضوی 
هم گفته بود: یکی از مطالبی که مورد اعتراض 
ما بود این بود که از جمله آنها نحوه هزینه کرد 
بودجه غیرشمول که مربوط به شش ماهه دوم 
سال92 بود که در نظریه کارشناس آمده بود و 
به آن استناد کرده بودند که ما اعالم کردیم این 
موضوع اشتباه است. زیرا ما تا نیمه اول سال 

92 بیشتر در سازمان تامین اجتماعی نبودیم.«

پاسخ به اتهامات تکراری
حامیان دولت فضاسازی های مخالفان دولت درباره سوابق وزرای پیشنهادی را رد کردند

گزارش سیاسی روز

درحالی که قرار است جلسه رای اعتماد سه وزیر 
پیشنهادی دولت امروز برگزار شود؛ بازار طرح 
اتهامات از سوی مخالفان دولت هم گرم شده است. 
مهمترین اتهام مطرح شده درباره انتساب گزینه های 
پیشنهادی به »جریان فتنه« و نقش آنها در حوادث 
سال 88 است.  اتهام هایی که در مجلس نهم هم 
مانع ورود این سه تن به وزارتخانه ها شد. اگرچه 
همراهی مجلس دهم با دولت بیشتر است؛ اما خط 
مخالفت ها و اتهام های مجلس نهم علیه دولت، 
در این روزها هم تکرار شده است. اتهام هایی 
مسعود  و  صالحی امیری  سیدرضا  از  بیش  که 
فخرالدین  متوجه  اخیر،  سلطانی فر در روزهای 
احمدی دانش آشتیانی )گزینه پیشنهادی وزارت 

آموزش وپرورش( شده است.

دانش آشتیانی تاییدصالحیت شده است

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، در 
پاسخ به اتهامات وارده به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 
گفت: »وقتی مرجع صالحیت دار قانونی، صالحیت 
ایشان را تأیید کرده، این حرف وحدیث ها نظرات 
شخصی است.« او در گفت وگو با سایت جماران با 
اشاره به فضای مجلس برای رأی اعتماد به سه وزیر 
پیشنهادی گفت: »فضای مجلس، فضای بسیار خوبی 
است. تا به امروز نیز سه وزیر پیشنهادی از سوی 
رییس جمهور با فراکسیون ها، کمیسیون ها و همچنین 
با نمایندگان مجلس مالقات و جلسات پی درپی داشتند 
و سوال هایی که نمایندگان داشتند این سه وزیر پیشنهادی 
پاسخ داده اند.« امیری با اشاره به ترمیم کابینه، تصریح 
کرد: »ترمیم کابینه با رویکرد تقویت کابینه آن هم در 
ارتباط با وزارتخانه هایی که فرهنگی و اجتماعی هستند 
صورت گرفت، چراکه فرهنگ بسیار مورد تاکید مقام 
معظم رهبری است.« وی ادامه داد: »وزارت فرهنگ 
و ارشاد و همچنین وزارت ورزش نیز مربوط می شود 
به بحث فرهنگ و مسائل اجتماعی. لذا نمایندگان 
مجلس محترم شورای اسالمی اگر به آن دو وزیر 
پیشنهادی نیز رأی مثبت بدهند ثبات بیشتری این دو 
وزارتخانه نیز پیدا می کند. بنابراین ما رویکرد مجلس 
را و فضای مجلس را فضای مثبتی می دانیم و امیدواریم 
که با عنایت به نمایندگان محترم مجلس هر سه نفر با 
رأی باالیی انتخاب بشوند.« امیری در ادامه در پاسخ 
به بعضی از شائبه ها که مخالفان دولت مطرح می کنند، 
عنوان کرد: »در کشور ما اگر کسی رئیس اداره شود 

از فیلترهای مختلف باید عبور کند و استعالم های 
مختلفی راجع به او به عمل می آورند قطعا کسی که 
بخواهد در سطح کابینه آن هم به عنوان وزیر مطرح 
می شود استعالم های الزم را رئیس جمهوری از مراجع 
ذی ربط قانونی به عمل می آورد و بعد آن را به عنوان 
وزیر پیشنهاد مطرح می کنند.« وی در پاسخ به این 
پرسش که بحث وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش 
برخی از نمایندگان عدم صالحیت ایشان را مطرح 
کرده اند، تاکید کرد: »در مورد ایشان نیز مثل برخی از 
وزرای پیشنهادی از مراجع مربوط استعالم گرفته شده 
است و بعد توسط رئیس جمهور طبق آن استعالم ها 
به مجلس معرفی شده است. بنابراین ما باید در کشور 
یک معیاری داشته باشیم؛ آن معیار هم راجع به بحث های 
امنیتی و... است. بنابراین وقتی که مرجع صالحیت دار 
قانونی، صالحیت ایشان را تأیید کرده باشد طبیعتا این 
حرف وحدیث هایی که گفته می شود نظرات شخصی 

محسوب می شود.«

صالحی امیری به اتهام ها پاسخ داد

سید محمود دعایی، سرپرست مؤسسه اطالعات، هم 
در پاسخ به اتهام های وارده به سیدرضا صالحی امیری، 
وزیر پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، بابیان 
اینکه »بنده آقای صالحی امیری را انسانی صالح و سالم 
می دانم و ایشان ازهرجهت مورد تائید من هستند«، 
گفت: »همه اتهاماتی که برخی نمایندگان مجلس نهم 
به صالحی امیری وارد کردند، کذب بود و اتهام زنندگان 
مجبور به عذرخواهی از وی شدند.« وی ادامه داد: 

»عملکرد ایشان در مدیریت سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی عملکرد بسیار مثبتی بوده است به طوری که وی 
این مرکز را یک بار دیگر احیا کرد.« سرپرست مؤسسه 
اطالعات در پاسخ به این پرسش که »با توجه به وجود 
سالیق گوناگون در حوزه های فرهنگی کشور، صالحی 
امیری می تواند بین این بخش ها تعادل ایجاد کند؟«، 
عنوان کرد: »با توجه به سوابقی که از ایشان در زمینه های 
اجرایی، سازمانی و مدیریتی در کتابخانه ملی، معاونت 
ریاست جمهوری و سایر حوزه های مدیریتی سراغ 
دارم، ایشان می تواند به خوبی جواب گوی سالیق 
مختلف در حوزه فرهنگی کشور باشد.« نماینده ادوار 
مجلس شورای اسالمی همچنین در خصوص احتمال 
رأی آوری سیدرضا صالحی امیری گفت: »اگر نمایندگان 
مجلس خوب تحقیق کنند و با نظر کارشناسی و 
به دوراز سیاسی کاری به ایشان نگاه کنند، به صالحیت 
ایشان برای این وزارت خانه پی خواهند برد.« وی با 
اشاره به اینکه »صالحی امیری در مجلس نهم از طرف 
دولت برای وزارت ورزش و جوانان معرفی شد، ولی 
به او رأی عدم اعتماد ندادند«، گفت: »نمایندگانی که 
این موارد اتهامی را مطرح کرده بودند بعد از اثبات 
کذب بودن این ادعاها مجبور به عذرخواهی از ایشان 
شدند. با توجه به همه این موارد درمجموع فکر می کنم 

که صالحی امیری از این مجلس رأی اعتماد بگیرد.«

اگر فتنه گرند، چرا آزادند؟

مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، نیز بابیان اینکه 
تصدی  برای  دولت  پیشنهادی  گزینه  سه  هر  »به 

وزارتخانه ها رأی می دهد«، نسبت به استفاده ابزاری 
از »فتنه« هشدار داد و گفت: »درصورتی که کسی 
فتنه گر است، قوه قضاییه باید آن فرد را محاکمه کند 
و درصورتی که تخلف او در حد محاکمه نیست، 
وزارت اطالعات می تواند، بگوید برای وزارت تأیید 
نمی شود اما هنگامی که وزارت اطالعات فردی را 
تأیید می کند دیگر نباید با آبرو و شخصیت و حیثیت 
افراد بازی کنیم.« او گفت: »باوجود اینکه معتقدم زمان 
مناسبی برای ترمیم کابینه نیست؛ اما به هر سه گزینه 
رأی خواهم داد. بااین حال حتی اگر این افراد نابغه 
هم باشند، به لحاظ مدیریتی ایجاد تغییرات بسیار 
سخت خواهد بود اما در این شرایط درصورتی که با 
نظر دولت مخالفت کنیم، عمال مشکالت دوچندان 
شده و کار سخت تر می شود.« نماینده تبریز با دفاع 
از دانش آشتیانی گفت: »به هرحال یکی از مشکالتی 
که وجود دارد این است که عده ای را به فتنه منتسب 
می کنند؛ اما سؤال اینجاست که اگر کسی مرتکب 
تخلف به این بزرگی شده، چرا همچنان آزاد است و 
محاکمه نمی شود.« عضو فراکسیون امید ادامه داد: 
»درصورتی که کسی فتنه گر است چگونه از برای وزیر 
شدن تأییدیه گرفته است. درست نیست که به این 
سادگی به افراد تهمت بزنیم وعده ای را مقابل خود 
قرار دهیم، منطقی نیست؛ درصورتی که کسی فتنه گر 
باید آن فرد را محاکمه کند و  است، قوه قضاییه 
درصورتی که تخلف او در حد محاکمه نیست، وزارت 
اطالعات می تواند، بگوید برای وزارت تأیید نمی شود، 
اما هنگامی که وزارت اطالعات فردی را تأیید می کند 
دیگر نباید با آبرو و شخصیت و حیثیت افراد بازی 
کنیم.« پزشکیان تصریح کرد: »اگر ما یک کلمه را از 
سخنرانی یک فرد بگیریم و آن را پررنگ کنیم معنای 
متفاوتی از روح کلی سخنان آن فرد برداشت می شود. 
آن وقت اگر بگوییم که چرا این را گفته است این 
نحوه مجادله و بحث و گفت وگوی منطقی نیست؛ 
خیلی وقت ها همین رسانه ها یک کلمه را از میان 
حرف های ما درمی آورند و آن را بزرگ می کنند.« 
پزشکیان با اشاره به اتهام های مخالفان گفت: »سؤال 
اینجاست که »فتنه« به چه معنایی است؛ من از »فتنه« 
تعریف دارم و به قانون نیز پایبندم. اما عده ای می خواهند 
حرف خودشان را بجای قانون جا بزنند و طبیعتا ما 
قبول نمی کنیم؛ قوه قضاییه موظف است با »فتنه گران« 
برخورد کند.« نایب رئیس مجلس اعالم کرد: »هرکسی 
که در مملکت ناآرامی ایجاد کرده، »فتنه گر« است؛ 
چرا گروهی را دستگیر می کنیم و گروهی را آزاد 
می گذاریم. درواقع هر دو طرف باید بگویند که اشتباه 
کرده  اند.« پزشکیان در پایان تصریح کرد: »درصورتی که 
این جسارت را داشته باشیم که آن چه بلد هستیم و 
می دانیم، بگوییم و درباره آن چه نمی دانیم، اظهارنظر 

نکنیم، مشکالت حل می شود.«

 
گزارش سیاسی روز

میشل عون، هم پیمان جریان مقاومت لبنان، دیروز از سوی پارلمان 
این کشور به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور لبنان انتخاب شد. پارلمان 
لبنان پس از دو سال و نیم باالخره با حضور 127 نماینده از 12۸ 
نماینده پارلمان به حدنصاب رسید و در یک رای گیری مخفی در 
دور دوم، ژنرال میشل عون به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد تا به 
طوالنی ترین دوره خالی ماندن پست حساس ریاست جمهوری در 
تاریخ این کشور، پایان داده شود. میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، 
پس از ادای سوگند در اولین سخنرانی خود در این سمت گفت: 

»به عنوان رئیس جمهوری تمامی لبنانی ها که از سوی مجلس و ملت لبنان به من واگذار شده، تمام تالش 
خود را برای عبور لبنان از شرایط سخت کنونی که همه انتظار دارند لبنان از آن موفق بیرون بیاید، به کار 
می گیرم.« وی گفت: »اولین گام برای من احترام به قانون و حل اختالفات سیاسی است و در همین راستا 
باید توافق های ملی که تاکنون به دست آمده اجرایی شود، قانون انتخاباتی که عدالت را برای همه لبنانی ها 
در بر داشته باشد، تدوین شود و لبنان اکنون در میان آتشی که در  اطرافش شعله ور شده باید خود را از 
این آتش دور نگه دارد. ما به اساسنامه اتحادیه عرب و قوانین بین المللی احترام می گذاریم و اساس کار 

دولت لبنان بر این اصول است.« میشل عون که از دشمنان سرسخت 
اسرائیل در میان سیاستمداران لبنانی محسوب می شود، درباره این 
رژیم نیز گفت: »هرگز اجازه نمی دهیم که حتی یک وجب از آب 
و خاک لبنان در اشغال اسرائیل بماند و این رژیم منابع ما را غارت 
کند.« او درباره سوریه نیز گفت: »ما خواهان توقف جنگ سوریه و 
بازگشت آوارگان با کمک جامعه جهانی و تالش های سازمان ملل 
هستیم. لبنان باید سیاستی مستقل در پیش بگیرد. به اعتقاد ما تا بحران 
سوریه حل نشود مساله آوارگان و بار سنگین آنها بر ملت لبنان نیز 
ادامه خواهد داشت.« او درباره فلسطین نیز گفت: »حق فلسطینیان در بازگشت به سرزمین شان را حقی 
قانونی می دانیم.« او در پایان گفت که یکی از اولویت هایش ارتقای ارتش لبنان و تقویت آن است تا 
بتواند از استقالل، حاکمیت و داشته های لبنان حفاظت کند.از 24 می 2014 که دوره ریاست جمهوری 
میشل سلیمان، رئیس جمهوری سابق لبنان به پایان رسید پارلمان این کشور در میان اختالفات جریان های 
سیاسی و بده بستان های قدرت های خارجی 45 بار تشکیل جلسه داد؛ اما در تمام این مدت نتوانست به 

حدنصاب الزم برای انتخاب رئیس جمهوری دست یابد.

سرانجام  میشل عون  رئیس جمهور لبنان شد


