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 رونمایی سناتور آمریکایی
 از طرح جایگزین برجام 

سناتور برجس��ته جمهوری خواه کنگره در صدد است 
طرح جایگزین برجام را طی روزهای آتی ارائه دهد که 
طبق آن ایران بتواند نیروگاه هسته ای بدون توانمندی 

غنی سازی داشته باشد.
لیندسی گراهام تصریح کرد که گرچه از تصمیم ترامپ 
برای خروج از برجام حمایت می کند اما این التزام وجود 

دارد که جایگزینی برای آن مشخص شود.
وی در ادامه افزود: طی روزهای آینده، یک، دو، س��ه 
توافقنام��ه منطقه ای ارائه می دهم که طبق آن ایران و 
کشورهای عربی بتوانند انرژی هسته ای داشته باشند 

اما نتوانند اورانیوم را فراوری یا غنی سازی کنند.
گراه��ام بار دیگر بر هم راس��تا بودن آمری��کا و رژیم 
صهیونیستی تأکید کرد و گفت که در راستای اقدامات 
این هفته ایران، آمریکا باید با اس��رائیل برای مشخص 
کردن یک خط قرمز مشترک در رد برنامه غنی سازی 

اورانیوم ایران، وارد همکاری شود.  فارس

تاکید سوریه بر روابط راهبردی با ایران 
معاون وزیر خارجه سوریه روابط ایران و سوریه را نیز 
راهبردی توصیف ک��رد و گفت: اوضاع ملتهب منطقه 

رایزنی و سفرهای دوجانبه مداوم را ایجاب می کند. 
فیصل المقداد درباره همکاری بین ایران و سوریه درباره 
مقابله با تحریم ه��ا گفت: صدها توافقنام��ه اقتصادی و 
سیاس��ی با ایران وج��ود دارد. ما امروز فعال س��ازی این 
توافقنامه ها و تقویت همکاری در سایه تحریم ها را بررسی 
کردیم. این تحریم ها ضد بش��ری و جنایت جنگی است 
و آث��ار منفی برای ملت های دو کش��ور دارد. وی  درباره 
تجاوزگری رژیم صهیوینستی به سوریه گفت: سوریه با 
اسرائیل در همه جا می جنگد.  باشگاه خبرنگاران 

اخبار

اگر ترامپ برای مذاکره راسخ بود از برجام خارج نمی شد
س��فیر ای��ران در پکن با بیان اینک��ه تحریم های جدید یک ب��ار دیگر ثابت کرد 
آمریکایی ها به هیچ عنوان قابل اعتماد نیس��تند و نمی ش��ود با آنها مذاکره کرد، 

گفت: اگر دولت ترامپ در این خصوص راسخ بود، از برجام خارج نمی شد.
محم��د کش��اورززاده در خصوص مذاکره ایران و آمریکا ب��ا با بیان اینکه جو بی 

اعتم��ادی بین مردم ایران و آمریکایی ها وجود دارد، گفت: تحریم های جدید یک 
بار دیگر ثابت کرد که آمریکایی ها به هیچ عنوان قابل اعتماد نیس��تند و نمی ش��ود با 

آنها مذاکره کرد.
وی با ذکر این نکته که ما در دولت قبلی آمریکا با آمریکایی ها مذاکره کردیم و به توافق 
مرضی الطرفینی تحت عنوان برجام رس��یدیم، یادآور ش��د: ولی دولت ترامپ با خروج 
یکجانبه از برجام، ثابت کرد که آمریکایی ها به هیچ عنوان قابل اعتماد نیس��تند.گفتنی 

است؛آمریکا به دنبال حذف ایران از معادالت منطقه است. مهر

باید با ایران تعامل کنیم
نامزد اصلی جانش��ینی ترزا می نخست وزیر انگلیس در یک مصاحبه گفته که از 

نظر او، تعامل با ایران درباره برنامه هسته ای این کشور، راه درست است.
بوریس جانس��ون در پاسخ به س��وال خبرگزاری رویترز درباره برجام و اقدامات 

اخیر ایران در حوزه برنامه هسته ای این کشور، خواستار تعامل با تهران شد.
جانس��ون گفت: من ب��ار دیگر حکومت ایران را به این موض��وع فرا می خوانم که 

درب��اره لغو برجام و نقض تعهداتش��ان ذیل توافق هس��ته ای ایران، خیلی جدی فکر 
کنند. قطعا برجام یک ضامن خوب ثبات در روابط اتحادیه اروپا با آمریکا بوده اس��ت و 

به نظرم، آنها ایران باید به آن پایبند بمانند.
نامزد جانشینی ترزا می نخست وزیر کنونی انگلیس افزود: به نظر من، اکنون این اشتباه 
بزرگی برای ایران خواهد بود که رویکرد خویشتنداری را رها کنند و به سمت غنی سازی 

مواد هسته  ای بروند، به نظر من این یک اشتباه جدی خواهد بود.  فارس 

ایران تاکنون برجام را نقض نکرده است
نامزد جایگزین مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه ایران تاکنون 
برج��ام را نقض نکرده، دولت ترامپ را ناقض این توافق خواند و گفت اروپا همه 

تالش خود را برای حفظ برجام انجام داده است.
ج��وزپ بورل در بخش دیگری از این مصاحب��ه در خصوص یکی از چالش های 

احتمال��ی اش پیرامون برج��ام و یا احتمال برخورد نظامی بی��ن ایران و آمریکا با 
اش��اره ب��ه اینکه فعال پیش از رای گی��ری پارلمان اروپا نمی توان��د در جایگاه رئیس 

سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا صحبت کند، تصریح ک��رد: معتقدیم به چنین وضعیتی 
نخواهیم رسید؛ اوضاع بدتر نخواهد شد و نهایتا عقالنیت حاکم خواهد شد.

خبرنگار در ادامه سوال کرد آیا امکان نجات حداقلی برجام وجود دارد یا اینکه این توافق 
دیگر تبدیل به کاغذ پاره ش��ده اس��ت که بورل در پاسخ گفت: ما در اروپا همه تالشمان 

را برای حفظ این توافق انجام دادیم. تسنیم 

ین
رد
گا

گروه دیپلماسی  دی�����روز پرونـــــده ح��ال���ی  در 
رئیس جمهورکش��ورمان خط��اب ب��ه کش��ورهای 
اروپای��ی اع��الم کرد؛ ۱۶ تیر س��طح غنی س��ازی 
ایران دیگر ۳.۶۷ نیس��ت! که ناظران سیاس��ی بر 
این باورن��د این تصمیم جمهوری اس��المی ایران 
باید زنگ خطری برای اروپا باش��د تا اگر در ادامه 
بدعهدی خودش��ان در قبال برجام پافشاری کنند 
ب��ا واکنش مقتدرانه تر از س��وی ملت ایران روبرو 

خواهند شد 
حس��ن روحانی درجلس��ه هیات دولت با اشاره به 
اینک��ه اگر اقدام عملی از س��وی طرف های مقابل 
انجام نشود، ایران از ۱۶ تیر اقدامات بعدی را انجام 
خواهد داد، گفت: در ۱۶ تیرماه س��طح غنی سازی 
ایران دیگ��ر ۳.۶۷ نخواهد بود و این تعهد را کنار 
گذاش��ته و به ه��ر مقداری که ض��رورت و نیاز ما 

باشد، ارتقاء خواهیم داد.
روحانی افزود: از ۱۶ تی��ر اگر طرف های مقابل به 
تمامی تعهدات خود طبق زمان بندی عمل نکنند، 
رآکتور اراک به ش��رایط س��ابق یعنی شرایطی که 
آنه��ا ادع��ا می کردن��د خطرناک ب��وده و می تواند 
پلوتونیوم تولید کند، بازخواهد گش��ت؛ مگر اینکه 
در م��ورد رآکتور اراک آنها به تمامی تعهدات خود 

عمل کنند.
روحان��ی تاکید ک��رد: خاموش ک��ردن این آتش 
تنها بازگش��ت به تعهدات و مصوبات سازمان ملل 
اس��ت و اگر نخواهند که به این تعهدات بازگردند، 
جمهوری اس��المی ایران همانطور که پیش از این 
اع��الم کرده، رأس ۶0 روز، اقدامات بعدی را انجام 

خواهد داد.
این تصمیم از س��وی جمهوری اس��المی ایران در 
حالی اتخاذ شده است که برخی رسانه ها همچون 
روزنامه واش��نگتن پست نوشت: ایران روز دوشنبه 
از ظرفی��ت مجاز ب��رای ذخیره اورانی��وم با درصد 
غنی س��ازی پایی��ن ک��ه در توافق هس��ته ای بین 

ای��ران و قدرت های جهانی قید ش��ده ب��ود، عبور 
کرد زیرا اروپ��ا در تقلیل اثرات تحریم های آمریکا 
شکس��ت خورد. این حرکت می تواند شکاف میان 

تهران و واشنگتن را افزایش دهد.
پ��س از آن که دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا 
تصمیم گرفت پاس��خ ادعایی خ��ود برای حمله به 
ایران در پاسخ به س��رنگونی یک پهپاد این کشور 
را لغو کند، بدون ش��ک ایران توانس��ت ورای صبر 

غرب گام بردارد.
محمدجواد ظریف، وزیر ام��ور خارجه ایران اعالم 
کرد که اق��دام ایران عبور از مرز ۳00 کیلو ذخایر 
اورانیوم غنی ش��ده بازگش��ت پذیر است اما هشدار 
داد که ایران ممکن اس��ت به کاهش تعهدات خود 
به توافق در صورت عدم اقدام اروپا در حفظ بخش 

دیگر توافق مربوط به منافع ایران ادامه دهد.
کاظم غریب آبادی س��فیر و نماین��ده دائم ایران در 
آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی، در توئیتی ضمن 
تاکی��د بر حق انکار ناپذیر ایران برای غنی س��ازی 
اورانی��وم، به نقل قولی از اظه��ارات رئیس جمهور 
پیش��ین آمریکا که برچیدن برنامه هسته ای ایران، 
جزو رویاهای دست نیافتنی مقامات آمریکایی است 

و هرگز به آن دست نخواهد یافت، اشاره کرد.
در این توئیت آمده اس��ت: غنی س��ازی، یک حق 
انکارناپذیر هر عضو معاهده عدم اش��اعه است. این 
حق توسط هیچ کشوری اعطاء نمی شود که بتواند 
بع��دا آن را پس بگیرد. مواض��ع مقامات آمریکایی 
در ای��ن موضوع، من را به ی��اد صحبت های اوباما 
در مجمع "سابان" در دسامبر 20۱۳ می اندازد که 

گفت: »اکنون، ش��ما بحث هایی را می ش��نوید که 
می گویند ما نمی توانیم هیچگونه غنی سازی را در 
خاک ایران قبول کنیم. هر کس��ی می تواند دنیای 
ایده آلی را تجس��م کند ک��ه در آن ایران بگوید ما 
تمامی اجزاء و تاسیس��ات هس��ته ای خود را نابود 
می کنیم و ش��ما فقط نام آن ها را ببرید. چیزهای 
بس��یاری وجود دارند که من می توانم تصور کنم و 

البته عالی خواهند بود.
با این که ترامپ هش��دار داد ایران در حال بازی با 
آتش اس��ت، تهران این را می داند که حرف های او 
توخالی هستند. یک بیانیه ناهماهنگ از سوی کاخ 
سفید این آشفتگی را بیش��تر به نمایش گذاشت. 
در ای��ن بیانیه آمده بود: ش��ک اندکی در این باره 
وج��ود دارد ک��ه ایران حتی در زم��ان عدم وجود 
توافق نیز مف��ادی از آن را نقض می کرد و ما باید 
استانداردهای عدم غنی سازی توسط ایران را احیاء 
کنیم. ایاالت متحده و متحدانش هیچ گاه به ایران 

اجازه نمی دهند سالح هسته ای بسازد.
به عقیده برخی، خروج از توافق هسته ای با ایران، 
ق��درت نفوذ آمریکا را از بین برد و جبهه ای متحد 

علیه ایران را قربانی کرد.
در همین رابطه دیپلمات ارش��د س��ابق آمریکایی 
می گوی��د ق��رار بود دول��ت ترامپ به ایران فش��ار 
حداکثری وارد کند اما اکن��ون با کاهش تعهدات 
برجامی ایران، فش��ار حداکثری ایران را بر آمریکا 

مشاهده می کنیم.
این روزنامه در پاس��خ به این سوال که عبور ایران 
از س��قف غنی س��ازی در کوتاه مدت چه هدفی را 
دنبال می کند نوشت، به نقل از معاون رئیس سابق 
سیا نوشت: چنین کاری فش��ار بر اروپا را افزایش 
می دهد اما این فشار نباید به حدی برسد که آن ها 

را به دوراهی ماندن یا خروج از توافق برساند.
از س��ویی دیگ��ر فایننش��ال تایمز در یادداش��تی 
درباره چرایی عبور ذخایر اورانیوم غنی شده ۳.۶۷ 
درصدی ای��ران از ۳00 کیلوگرم ک��ه در واکنش 

ب��ه ادامه فش��ارهای آمریکا و تعل��ل اروپایی ها در 
اجرای تعهدات برجامی  انجام ش��ده، نقل قولی از 
یک دیپلمات اروپایی منتش��ر کرده که در آن این 
دیپلمات گفته اس��ت: »هیچ ک��س خواهان خروج 
از برجام نیس��ت«. در ابتدای گزارش این روزنامه 
انگلیس��ی آمده اس��ت: یک تهران ناامی��د، دلیلی 
ب��رای پایبند ماندن به توافقی که تعهد به آن هیچ 

مزایایی برایش نداشته باشد، ندارد.
از نظر این رس��انه انگلیس��ی، تواف��ق )برجام( هنوز 
نمرده است. اقدامات ایران قابل بازگشت هستند و به 
نظر می رسد که هدف این تحرکات تهران آن باشد 
که بدون کش��تن این توافق، فشارها را به طرف های 
مقابل افزایش دهد. البته برای همگان، ش��کنندگی 
وضعیت این توافق کامال روش��ن اس��ت. فایننشال 
تایمز در این گزارش، به تعلل های سه کشور اروپایی 
برای ایجاد ساز و کار مالی موسوم به »اینستکس« و 

ضعف های ساختاری آن اذعان می کند.
ب��ه اعتقاد این رس��انه غربی، در حال حاضر س��ه 
کش��ور فرانسه، آلمان و انگلیس در نتیجه اقدامات 
دولت ترامپ و پاسخ اخیر ایران، با این معما مواجه 
هستند: از یک سو، آنها باید نقض ایران را محکوم 
کنند و از س��وی دیگر خواهان جلوگیری کردن از 
فروپاش��ی کامل این توافق هس��تند و با استیصال 

برای عملیاتی کردن اینستکس تالش می کنند.
ی��ک دیپلمات اروپایی که فایننش��ال تایمز به نام 
و ملیت او اش��اره ای نکرده اس��ت، به این رس��انه 
انگلیسی گفت: در حال حاضر، هیچ کس خواهان 
خروج از توافق نیس��ت، نه ایرانی ها، نه اروپایی ها، 
نه چینی ها و نه روس ها. این بخشی از یک معادله 

پیچیده بازی بر لبه پرتگاه است.
اظهارنظ��ر این دیپلمات اروپای��ی درباره در حالی 
مطرح ش��ده که ایران بارها به طرف های برجامی 
گفته اس��ت مادامی که دیگر طرف های این توافق 
به تعهداتش��ان عمل نکنن��د، دلیلی ب��رای ادامه 

پایبندی یکجانبه به این توافق نمی بیند. 

هشدار ایران با کاهش تعهدات در  برجام:

زنگ خطر برای اروپا!

الوروف:
گفت و گو بین ایران و اعراب صورت گیرد

وزیر خارجه روس��یه در دیدار با دبیرکل س��ازمان  همکاری های اس��المی در مس��کو آغاز گفت وگوها راهبـــــرد
بی��ن ای��ران و کش��ورهای عربی خلیج ف��ارس با هدف تقوی��ت اعتماد 
متقابل، ش��فافیت در اقدام��ات نظامی و ایجاد س��اختاری برای تأمین 

امنیت جمعی را بااهمیت نامید.
س��رگئی الوروف، در کنفرانس مطبوعاتی مش��ترکی در پایان مذاکرات 
خود با یوسف احمد العثیمین دبیرکل سازمان همکاری های اسالمی بار 
دیگر ب��ر ضرورت آغاز گفت وگوها بین ایران و کش��ورهای عربی خلیج 

فارس تأکید کرد.
وی گفت: ما به شدت نگران عدم حل وفصل برخی مناقشات و همچنین 
وخامت اوضاع در برخی کش��ورهای اس��المی هستیم. ما نگران افزایش 
تنش در منطقه خلیج فارس هس��تیم. ما معتقد هستیم که عامل ایران 
باید در روند حل وفصل سیاسی اوضاع در منطقه مورد توجه قرار بگیرد. 
ما پیش��نهاد قبلی خود را درباره اینکه الزم اس��ت تا بین اعراب و ایران 
گفت وگوهای��ی در جه��ت تقویت اعتماد متقابل، ش��فافیت در اقدامات 
نظامی و ایجاد س��اختاری برای تأمین امنی��ت جمعی در منطقه انجام 
ش��ود تکرار می کنیم. این گفت وگوها باید از س��وی جامعه بین المللی، 
از جمله اتحادیه کش��ورهای عرب و سازمان همکاری های اسالمی مورد 

حمایت قرار بگیرد.
وزیر خارجه روس��یه همچنین تأکید کرد، کش��ورهای غرب��ی نباید از 
اس��تاندارد دوگانه  در مبارزه با تروریس��م و افراط گرایی در خاک سوریه 
اس��تفاده کنن��د وی توضیح داد: مبارزه با تروریس��م در خاک س��وریه 
باید بدون هیچ اس��تاندارد دوگانه ای باش��د همان ط��ور که در قطعنامه 
ش��ماره 2254 شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده این جنگ باید 
بدون س��ازش باش��د، حتی در کرانه باختری رود اردن، حتی در منطقه 
کاه��ش تنش ادلب که در حال حاض��ر به عنوان عاملی دفاعی از عناصر 
گروه تروریس��تی جبهة النصرة مورد اس��تفاده قرار می گیرد، همه اینها 

استانداردهای دوگانه ای است که باید اصالح گردد.  تسنیم 

پانه تا:
یکا واکنش نشان می دهند ایران به اقدام نظامی آمر

وزیر دفاع اس��بق آمری��کا با انتقاد از سیاس��ت های  کش��ورش در برابر ایران گفت که اینطور نیس��ت که در حــاشـیه
آمریکا به راحتی ایران را هدف قرار دهند و ایران هم واکنشی نشان ندهد.

لئون پانه تا درباره سیاس��ت های دونال��د ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 
براب��ر ایران به ویژه اظهارات چندی پیش وی مبنی بر اینکه در آخرین 

لحظه از حمله به ایران منصرف شده است، موضع گیری کرد.
اش��پیگل از پانه تا پرس��ید که آیا او پیش از این چیزی ش��بیه به این را 
دیده اس��ت؟ وی در پاس��خ گفت: نه من ندیده ام. در مجموع وقتی که 
ش��ما از چنین عملیات های نظامی حرف می زنی��د، مدت زمان زیادی 
در ش��ورای امنیت ملی درباره گزینه های مختلف و پیامدهای هر کدام 
از گزینه ه��ا بحث می ش��ود و معم��وال توافقی بزرگ ب��ا درنظر گرفتن 
محاس��ن و معایب چنین اقدام نظامی صورت می گیرد و در این صورت 
رئیس جمهور تصمیم می گیرد که می خواهد این ماموریت را انجام دهد 
یا خیر. تجربیات من نش��ان می ده��د که زمانی که رئیس جمهور درباره 

اجرایی شدن این اقدام تصمیم می گیرد، آن را اجرا می کند.
وزی��ر دفاع اس��بق آمریکا درب��اره اینکه از دید وی ش��رایط در منطقه 
خلیج فارس تا چه حد خطرناک است، هدف قرار گرفتن پهپاد آمریکایی 
را یادآور ش��د و ضمنا ای��ران را به حمله به نفتکش ه��ا متهم کرد. وی 
افزود: خطر البته این اس��ت که هرچ��ه چنین تنش هایی افزایش یابند، 
خطر اشتباه محاسباتی، اشتباه در قضاوت و خطای انسانی هم از جانب 

هر دو طرف  تشدید می شود که می تواند به تقابل نظامی منتهی شود.
پانه تا در این زمینه گفت که ایران به این منظور مجموعه ای از گزینه ها را 
در اختیار دارد و شرایط به گونه ای نیست که آمریکا به راحتی اهدافی در 

ایران را بمباران کند و بدون اینکه بهای آن را بپردازد، برود.
خبرنگار این نش��ریه آلمانی درباره کارایی سیاس��ت فشار حداکثری که 
ترام��پ علیه ایران دنبال می کند هم گف��ت: »من از جنبه های مختلف 
درباره چنی��ن راهبردی نگرانم.او از راهبرد فش��ار حداکث��ری در برابر 

کره شمالی استفاده کرده است.  فارس 

 

ه  رهب��ر انقالبی��ون بحرین عنوان  گا کرد: صرف بر ش��مردن جنایات نظــــر
آمریکا و گفت��ن »مرگ بر آمری��کا« اگرچه الزم اما 
کافی نیس��ت و باید با ایجاد وحدت میان مس��لمین 
زمینه ی تحقق عملی مرگ آمریکا و پایان س��لطه او 

بر جهان را فراهم کنیم.
آیت اهلل ش��یخ عیسی قاسم در کنفرانس بین المللی 
حقوق بش��ر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری 
که در سالن همایش های دارالشفا برگزار شد، گفت: 
امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات به داشتن روح 
الهی است به همین دلیل انسان برتر از حیوانات شد 
و وجود انسان با اس��تعدادهایی مثل تعقل روحی یا 
خلقیات روح��ی که خداوند در او قرار داده، می تواند 

شکوفا شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه ن��گاه و تعریف غرب از انس��ان، 
ماتریالیس��تی اس��ت و در این تعریف، انسان حیوانی 
مانند سگ و گربه است، افزود: حقوق بشر در جامعه 
غربی بر مبن��ای تفکر مادی گرایانه تدوین ش��ده و 
غرب برای انسان صرفاً ابعادی مادی متصور شده که 

فاقد تفکر ملکوتی بوده و وقتی انس��ان ماتریالیستی 
تعریف ش��د، طبعاً در حقوق بش��ر روی ابعاد مادی 
انسان تاکید می ش��ود و وقتی بشر را از خداوند جدا 
ش��د طبع��اً به حی��وان تبدیل خواهد ش��د و حقوق 

بشرش نیز، حقوق حیوان می شود.
رهب��ر انقالبیون بحرین تصریح کرد: انتظارات جامعه 
غربی از حقوق بش��ر انتظارات م��ادی بوده و مفهوم 
آزادی که مطرح می شود به این معنی است که حتی 
به قیمت س��لب آزادی دیگران نیز می توان از آزادی 
برخوردار ش��د، مانند یک گرگ که می تواند دیگران 

را بدرد.
وی با اینکه حقوق بشر اسالمی برخاسته از شناخت 
الهی انسان است، اظهار کرد: نظام اجتماعی اسالمی 
در همه بخش ها به رعایت حقوق بش��ر تاکید کرده و 
این حقوق بش��ر باید در راستای اوامر الهی باشد، نه 
حقوق بشری که مس��تکبران عالم به دنبال تحمیل 
آن بر مردم دنیا هس��تند زیرا انس��ان مطرح شده در 
حقوق بشر اسالمی بر اساس عبارت »نفخت فیه من 
روح��ی« در قرآن کریم، روحی اله��ی در آن دمیده 

ش��ده و اس��تعدادی به او داده ش��ده که می تواند با 
استفاده از آن به کمال مطلق برسد.

شیخ عیسی قاسم با اشاره به اینکه در احادیث داریم 
ک��ه »الناس عیال اهلل«، بیان کرد: در اس��الم آزادی 
یک انس��ان به رعایت آزادی و حقوق دیگران محدود 
بوده و این دیگران ش��امل همه کس��انی است که راه 
خ��دا را پیدا کرده ی��ا نکرده اند فل��ذا تمامی جامعه 
بش��ری عیال خداوند هستند و اگر یک فرد مسلمان 
به هر انس��ان چه مسلمان و چه غیر مسلمان خدمت 

کند، به دین خداوند خدمت کرده است.
وی ادام��ه داد: رعای��ت حقوق دیگ��ران از ضروریات 
مکارم االخالق است و بهترین خلق کسی است که به 
دیگران نفع برس��اند، رعایت حق تنها در قبال انسان 
مطرح نیس��ت، بلکه حقوق حیوانات و محیط زیست 

نیز باید رعایت شود.
وی افزود: حقوق بش��ر در جامع��ه ای که تفکر الهی 
نهادینه ش��ود، براساس مبنای الهی خواهد بود، ولی 
اگر در جامعه ای چنین تفکری نباش��د، وقوع جنایت 

در آن جامعه بعید نیست.  ایسنا 

شیخ عیسی قاسم:
 گفتن مرگ بر آمریکا کافی نیست؛ با وحدت باید شعار را عملی کنیم


