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با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی مشخص شد

فرصتی برای دیپلماسی

ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت

ساالر نامدار وندایی

کارشناس روابط بین الملل

یادداشت

گروه سیاســی /رهبــر انقالب روز گذشــته
طی حکمی اعضــای نهمین دور ه جدید
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام را
منصــوب کردنــد؛ حکمــی کــه در آن دو
مأموریــت ایــن نهــاد قانونی مهم کشــور
برجسته شــده است :سامان بخشیدن به
مســأله نظارت بر اجرای سیاستها و نیز
پیشــنهاد ســازکار برای ارزیابــی کارآمدی
و اثربخشــی سیاســتها .بــا ایــن همــه،
ترکیــب جدیــد اعضــای این نهــاد محل
توجــه بــوده اســت؛ بویــژه پــس از اینکــه
مأموریت اعضای دوره هشــتم این نهاد،
با هدف پایان بخشــیدن به فرایند تدوین
سیاستهای کلی برنامه هفتم ،قریب به
یک ماه نیز تمدید شده بود.
حســن روحانــی ،رئیــس جمهــور ســابق
مهمتریــن چهــره کنار گذاشــته شــده در
این فهرســت بــود .پس از رئیــس دولت
اصالحات ،حسن روحانی دومین رئیس
جمهور در تاریخ جمهوری اسالمی است
که پس از پایان دوره مســئولیت اجرایی،
جایــی در مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظام نداشته است.
به نظر میرســد کارنامه هشــت ساله
اجرایی و مدیریتی حســن روحانی چنان
بــر نفــس تجربه حضور هشــت ســاله در
مســند ریاســت جمهوری ســایه انداخته
اســت تــا نتوانــد صالحیــت حضــور در
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام را
داشــته باشــد .بویژه این اتفاق درصورتی
افتاده اســت که حســن روحانــی تا پیش
از رســیدن بــه صندلــی پاســتور ،یکــی از
اعضای ادوار مجمع تشخیص مصلحت
نظام بوده است.
ëëصدور حکم رهبر معظم انقالب
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبــر
معظــم انقــاب اســامی در حکمــی

اعضــای دوره جدیــد مجمــع تشــخیص
مصلحت نظام را منصوب کردند.
متــن حکم مقــام معظم رهبــری به
این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
با هدایت و عنایــت الهی دوره جدید
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
آغاز میشــود .ایــن مجمــع از مهمترین
نهادهــای قانونــی در جمهوری اســامی
و متعهد به دو مســئولیت اساسی است:
اّول تشــخیص مصلحــت در هنــگام
مواجهــه مجلس با شــورای نگهبــان ،که
مســتلزم نــگاه ژرف و مصلحتشــناس
و احاطــه بــه حقایــق کشــور اســت و دوم
نقش ویژه و مؤثر در تعیین سیاستهای
یترین
کلــی نظــام کــه متضمــن راهبرد 
تصمیمها در اداره امور کشور است .ارائه
راهحل بــرای معضالت و نیــز نظارت بر
حســن اجــرای سیاســتهای کلــی که به
آن مجمع محترم احاله شــده اســت ،بر
اهمیــت این نهــاد قانونی افزوده اســت.
حضــور جمعــی از نخبــگان مجــرب و
دارای ســوابق اجرایــی در ایــن مجمــع و
تجربیــات متراکــم از دورههــای گذشــته،
جایــگاه این نهاد را برتر و انتظارات از آن
را افزونتــر میســازد .در بیانیه آغاز دوره
قبل خواســتههایی مطرح شده که اکنون
نیــز به علّت بــرآورده نشــدن کامل ،باید
تکرار شود.
از جمله :ســامان بخشــیدن به مسأله
نظــارت بــر اجــرای سیاســتها و نیــز
پیشــنهاد ســازکار برای ارزیابــی کارآمدی
و اثربخشــی سیاســتها .افــزون بــر آن،
اتقــان در تشــخیص مصلحــت ،تنقیــح
سیاســتهای ابــاغ شــده و بازنگــری در
آن در صــورت لــزوم ،ارتبــاط بــا مراکــز
علمــی و دانشــگاهی و نخبگانی کشــور و

حضور منظم اعضاء محترم در جلسات
مجمع ،مورد تأکید اســت .اکنون با تشکر
از اعضــاء محتــرم در دور ه قبــل و تقدیــر
از تالشهــای آنــان ،و بــا طلــب رحمت
و مغفــرت بــرای درگذشــتگان ایشــان،
اعضاء دوره پنجساله نهم را به این شرح
منصوب میکنم:
رئیــس مجمــع :آیــتاهلل آقــای حاج
شیخ صادق آملی
اشــخاص حقوقــی :رؤســای محتــرم
قــوای ســهگانه ،فقهــای محترم شــورای
نگهبــان (در مــوارد بحــث تشــخیص
مصلحــت) ،رئیــس ســتادکل نیروهــای
مســلّح ،دبیــر شــورایعالی امنیت ملی،
وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد
بحث به آن دستگاه مربوط است ،رئیس
کمیســیون مرتبــط بــا موضــوع بحث در
مجلس شورای اسالمی.
اعضای حقیقی:
حجــج اســام :آقــای حــاج شــیخ
حســن صانعــی ،آقــای قربانعلــی دری
نجفآبــادی ،آقــای محمــود محمــدی
عراقــی ،آقــای مجیــد انصــاری ،آقــای
غالمرضــا مصباحــی مقــدم و آقــای
محسن اراکی.
حضــرات :آقــای غالمرضــا آقــازاده،
آقــای علــی آقامحمدی ،آقــای علیاکبر
احمدیــان ،آقــای محمــود احمدینژاد،
آقــای محمدجــواد ایروانــی ،آقــای
محمدرضــا باهنــر ،آقــای احمــد توکلی،
آقــای ســعید جلیلــی ،آقــای غالمعلــی
حدادعــادل ،آقــای ســید کمال خــرازی،
آقــای داود دانشجعفــری ،آقــای پرویز
داودی ،آقای محمدباقــر ذوالقدر ،آقای
محســن رضایی ،آقای سیدمحمد صدر،
آقای محمدحســین صفار هرندی ،آقای
محمدرضا عارف ،آقای محمد فروزنده،
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آقــای عباســعلی کدخدایی ،آقــای علی
الریجانــی ،آقای حســین محمدی ،آقای
محمد مخبر ،آقای حســین مظفر ،آقای
ســید مصطفــی میرســلیم ،آقــای ســید
مرتضــی نبــوی ،آقــای علیاکبــر والیتی،
آقــای صــادق واعــظزاده و آقــای احمــد
وحیدی.
از خداونــد متعــال توفیــق حضــرات
محترم را مسألت میکنم.
سید علی خامنهای ۲۹ /شهریور ۱۴۰۱
ëëتغییرات اعضای مجمع
بــا نگاهــی بــه اســامی اعضــای دوره
نهــم مجمع تشــخیص مصلحت نظام،
میتــوان تفاوتهایــی بــا دوره گذشــته
یافــت؛ تفاوتهایــی ماننــد اینکــه نــام
برخــی از چهرههــا در فهرســت دوره
جدید نیســت که برخــی از دنیا رفتهاند و
برخی همچون محسنی اژهای و قالیباف،
امــروز به عنوان رؤســای قــوای قضائیه و
مقننه ،اعضای حقوقی مجمع تشخیص
مصلحت نظام محســوب میشوند و به

همین دلیل نامشــان به عنــوان اعضای
حقیقی دوره نهم این نهاد نیامده است.
اگــر محمدباقــر ذوالقــدر ،دبیــر مجمــع
تشخیص را کنار بگذاریم که در یک سال
پایانی فعالیت مجمع تشخیص در دوره
هشــتم به آن اضافه شد 6 ،چهره و اسم
جدید نیز در میان اعضا دیده میشود که
در دوره گذشته عضو این نهاد نبودهاند.
آیتاهلل ابراهیــم امینی نجفآبادی،
آیــت اهلل ســیدمحمود شــاهرودی و
آیــتاهلل مجتهــد شبســتری از اعضــای
دوره هشــتم مجمع تشخیص مصلحت
نظام هســتند کــه از دنیا رفتهانــد .در کنار
آن ،حجــج اســام موحــدی کرمانــی و
ناطــق نــوری به رغــم عضویــت در دوره
هشــتم ،بــه دلیــل ناتوانــی در حضــور در
جلســات ،بــه عنــوان اعضــای دوره نهم
منصــوب نشــدهاند .آیتاهلل رئیســی که
دوره گذشــته بــه عنــوان عضــو حقیقــی
در مجمــع حضــور داشــت ،اکنــون عضو
حقوقــی ایــن نهــاد اســت و ایــن اتفاقــی

اراکی ،مخبر،الریجانی ،خرازی ،کدخدایی و احمدیان؛ شش چهره جدید اعضای حقیقی مجمع

است که برای محمدباقر قالیباف رئیس
مجلس و حجتاالسالم محسنی اژهای،
رئیــس قــوه قضائیــه نیــز افتــاده اســت.
سیدحســن فیروزآبــادی و ســیدمحمد
میرمحمدی ،دیگر اعضای حقیقی دوره
هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام
بودهاند که از دنیا رفتهاند.
در دوره جدیــد  6چهــره جدیــد بــه
عنوان اعضای حقیقی مجمع تشخیص
مصلحــت نظــام منصــوب شــدهاند.
آیــتاهلل محســن اراکــی عضــو مجلــس
خبــرگان رهبــری ،محمــد مخبــر معاون
اول رئیــس جمهــور ،ســیدکمال خــرازی
وزیر اســبق امور خارجه و رئیس شــورای
راهبــردی روابــط خارجــی ،عباســعلی
کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان
و علــی الریجانــی رئیــس ســابق مجلس
شــورای اســامی و علــی اکبــر احمدیــان
رئیس مرکز راهبردی ســپاه پاســداران از
جمله چهرههــای حقیقی جدید مجمع
تشخیص مصلحت نظام هستند.

رئیس جمهور همزمان با ورود به مقر سازمان ملل متحد مطرح کرد

«نه» به تحریم ،تروریسم و جنگ

دیدار «شارل میشل» رئیس بلژیکی شورای اروپا با رئیس جمهور

مذاکرات رفع تحریم ادامه دارد

دیدار باقری و «مورا» در نیویورک

حضــور علــی باقری ،رئیس هیــأت دیپلماتیــک مذاکرات ویــن در هیأت
بلندپایه ایران در نیویورک از پیگیری روند مذاکرات در گردهمایی جهانی
ســازمان ملــل متحد حکایــت دارد .در همین راســتا باقری روز گذشــته با
«انریکــه مورا» ،مســئول اروپایی هماهنگ کننده مذاکرات دیــدار و درباره
آخرین تحوالت گفتوگو کرد .رئیس هیأت مذاکره کننده کشورمان پیش
از آن اعــام کرده بود که این مالقات با در نظر گرفتن پیامهای دریافتی از
آژانس بینالمللی انجام خواهد شد.
ایــن دیدار در حالی صــورت گرفت که رئیس جمهور پیش از عزیمت
به نیویورک در گفتوگو با رسانه امریکایی «سی بی اس» آخرین مواضع
ایران در این رابطه را مورد توجه قرار داد و با تأکید بر اینکه ایران با تحریم
یــا بــدون آن هرگــز متوقــف نخواهد شــد ،گفــت« :بهدلیل پیمانشــکنی
امریکاییها ،توافق بدون تضمین برای ما بیمعنی است».
مذاکرات وین پس از تبادل آخرین پیشنهادات ایران و امریکا به دلیل
تعلــل این کشــور در تصمیمگیری با وقفه روبهرو شــده اســت .مقامهای
امریکایی به جای تســریع کردن روند تصمیمگیری به بهانههای مختلف
میکوشــند قصــور این توقف را متوجــه ایران کنند؛ این در حالی اســت که
«جوزپ بورل» ،مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته در یک
نشســت خبری در نیویورک کوشــید با مواضع ادعایی مسئوالن امریکایی
همراهــی کند .او در این باره مدعی شــد« :پاســخهای ایــران ،هیچ کمکی

بــــرش

گروه سیاسی« /من باید صدای ملت ایران باشم».
ایــن پاســخ رئیــس جمهور بــه پرســش خبرنگاری
بــود کــه در مســیر پــرواز بــه نیویــورک ،از او دربــاره
هدفــش از ایــن ســفر و انتظار ملــت ایران پرســید.
پرســش خبرنگار «تســنیم» از این قرار بــود :مردم
ایران چه انتظاری نســبت به حضور شــما در خاک
ایاالت متحده دارند؟ و آیتاهلل رئیســی پاسخ داد:
موقعیــت و جایــگاه مــن اقتضا میکند کــه صدای
ملت ایران باشــم؛ چرا کــه این قدرت ،قدرت ملت
ایران اســت .دفــاع بیلکنت از حقوق ملــت ایران،
یکی از اهداف اساســی رئیس جمهــور برای حضور
در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی ســازمان ملل
اســت ،ســفری که ظهر دوشــنبه به وقت محلی ،با
ورود آیــتاهلل رئیســی به فــرودگاه نیویــورک عمالً
آغاز شــد .رئیس جمهــور در بدو ورود بــه نیویورک
توگــو بــا خبرنگاران ،رویکردهــای جمهوری
در گف 
اســامی ایران نســبت به مســائل جهانی ،از جمله
ســازمان ملل را تشــریح کرد؛ مانند اینکه ســازمان
ملل نبایــد ســازمان دول قدرتمند باشــد و درعین
حــال تحریــم ،تروریســم و جنــگ را از جلوههــای
یکجانبهگرایــی خواند و تقبیح کــرد .در همین روز،
آیتاهلل رئیســی با حضــور و ســخنرانی در اجالس
تحــول آموزش در محل ســازمان یونســکو ،رویکرد
جمهــوری اســامی ایــران را نســبت بــه عدالــت
آموزشــی ،چــه درون مرزهــای دولتهــا و چــه در
گســتره جهانی تأکید کــرد؛ دیدگاهی کــه طبق آن،
معنویــت و عدالت جــزو ضروری آموزش اســت و
ســلطه فرهنگی و حبس دانش بدترین نوع ستم و
بیعدالتی.
ëëهیأت شش نفره سیاسی
نکتــهای که تــا اینجای کار مورد توجه رســانهها
قــرار گرفتــه اســت ،ترکیــب هیــأت همــراه رئیس
جمهور در نخســتین سفر به مقرر سازمان ملل در
نیویورک اســت .برخالف رویههای سابق ،جمعی
انــدک امــا تأثیرگذار در حــوزه سیاســت خارجی و
بینالملــل رئیس جمهور را در این ســفر همراهی
میکننــد .غالمحســین اســماعیلی رئیــس دفتــر
رئیسجمهور ،حســین امیرعبداللهیــان وزیر امور
خارجــه و علــی باقری معــاون سیاســی او ،محمد
جمشــیدی معــاون سیاســی دفتر رئیــس جمهور
و وحیــد جــالزاده رئیس کمیســیون امنیت ملی
و سیاســت خارجی مجلس شــورای اسالمی ،تنها
همراهــان سیاســی آیــتاهلل رئیســی در این ســفر
هستند.
ëëصدایملتایران
آیــتاهلل رئیســی در مســیر پــرواز بــه ســمت
توگویی کوتاه با «تسنیم» در پاسخ
نیویورک ،در گف 
به اینکه مردم ایران چه انتظاری نســبت به حضور
شــما در خاک ایاالت متحده دارند؟ گفت :بنده در
جایگاهــی قرار گرفتــم و موقعیتم ایجــاب میکند
کــه صــدای ملت ایران باشــم .بایــد این را صــدا را،
آنطــور کــه وظیفه ما اســت برســانیم و بگوییم که
این ملــت ،همواره یک حق خواهــی و یک عدالت
خواهی داشــته اســت .رئیس جمهور بــا بیان اینکه
باید هرکس تریبونی که دارد و در هر جایی که هست

این صدا را برساند ،اضافه کرد :در فرودگاه مهرآباد
گفتم که خلق این قدرت را شهید سلیمانی و ملت
ایران کرده اســت ،این قدرت ملت است و اگر کسی
فکر کند که این قدرت برای او است ،در خطا است و
این قدرت با خون شهدا ،هدایتهای امام و رهبری
و صبوری مردم ایجاد شده است.
ëëسازمانمللنبایدسازماندولقدرتمندباشد
آیتاهلل رئیســی در بــدو ورود به خــاک امریکا،
توگویــی با خبرنگاران ،این ســفر را فرصتی
در گف 
بــرای تبیین دیدگاهها و نظرات جمهوری اســامی
ایــران دانســت و تأکیــد کــرد :ســازمان ملــل متحد
باید ســازمان ملل باشد ،نه سازمان دول قدرتمند.
رئیــس جمهــور حضــور در ســازمان ملــل را بســتر
توگو درباره مشــکالت
مناســبی بــرای بحــث و گف 
امــروز جهــان و یافتــن راهکارهــای جمعــی بــرای
رفع آنها دانســت .آیتاهلل رئیســی تحریم را حربه
قدرتهای بزرگ برای فشــار به ملتها برشمرد و
گفت :تحریمها به ضرر ملتها هستند و با صلح،
آرامــش و امنیت در تضاد اســت .رئیســی ،تحریم،
تروریســم و جنــگ را از جلوههــای یکجانبهگرایــی
معرفی و تصریح کــرد :نتیجه یکجانبهگرایی ،رنج
جوامع بشری است.
ëëحضور در اجالس یونسکو
آیتاهلل رئیســی در نخســتین برنامه این سفر،
بعــد از ظهــر دوشــنبه به وقــت محلــی در اجالس
تحول آموزش سازمان ملل که با همکاری یونسکو
برگزار شــد ،دیدگاههای جمهوری اسالمی ایران در
زمینه آموزش را تبیین و تشریح کرد.
رئیــس جمهــور با اشــاره به اینکــه تاریخ تمدن
ایــران ،بــا علــم و دانــش آغــاز شــده و فرهنــگ
اســامی ،آن را اعتال بخشــیده و ستونهای آن را بر
اندیشــههای آســمانی اســتوار کرده اســت ،توسعه
و پیشــرفت را یکــی از دغدغههــای عمده کشــورها
دانســت و گفت :اگر چــه دولتها در مــوارد زیادی
توصیههــا و نســخههای نهادهــای بینالمللــی در
این زمینه را اجرا کردهاند ،اما همزمان چالشهای
جدی برای فرهنگ ملی و بومی کشــورها نیز پدید
آمده است .وی با تأکید بر اینکه ما نسبت به قرائت
نهادهــای بینالمللــی از تاریــخ معاصــر جهــان و
صورتبندی مسائل آن نقد بنیادین داریم ،افزود:
اگــر آرمان مــا ایجاد زندگــی شایســته و جهان امن
اســت ،باید از خوانشهای یک ســویه اجتناب و بر
نقشآفرینــی همــه طرفها در قالــب رویکردهای
چندجانبهگرایانه تأکید شود.
 5ëëعنصرایدهتوسعهفرهنگی
آیــتاهلل رئیســی بهطــور خالصــه دیدگاههــای
جمهــوری اســامی ایــران در این زمینــه را اینطور
تشــریح کرد :پیشــرفت ،تربیت ،خانــواده ،عدالت
و معنویــت را نمیتــوان جــدای از هــم نگریســت،
هر ایدهای درباره توســعه و رفع نیازهای بشــر باید
اقتضائات تربیتی و ارزشی را در خود لحاظ نماید و
در عین حال خانواده محور باشــد؛ البته خانواده به
معنــای اصیل آن و نه صورتهای خودســاخته که
باعث انقطاع نســل بشر خواهد شــد .توسع ه فارغ
از معنویت و اخالق ،موجب تباهی بیشــتر جامعه
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هفتــاد و هفتمیــن اجــاس ســاالنه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل
متحد از  22شــهریور آغاز شده است و تا  5مهر ادامه خواهد داشت.
نماینــدگان عالــی رتبه کشــورهای عضو ،شــامل ســران و وزرای امور
خارجه برای اولین بار پس از شیوع ویروس کرونا ،بهصورت حضوری
در این اجالس شــرکت خواهند کرد .سازمان ملل متحد اصلیترین
و مهمترین ســازمان فراگیر بینالمللی اســت کــه موضوعات متنوع
و گســتردهای را در دســتور کار خود دارد .جلســات دورهای و مســتمر
ارکان ایــن ســازمان فرصتی بــرای دیپلماســی از طریق تبــادل نظر،
بحــث و گفتوگوهای دو و چندجانبه را فراهم میکند .عالو ه براین،
ســخنرانی در اجالس مجمع عمومی این امکان را در اختیار شــرکت
کننــدگان قرار میدهد که مواضــع و دیدگاههای دولت متبوع خود را
پیرامون مهمترین موضوعات و تحوالت بینالمللی تبیین کنند.
حضور دکتر ابراهیم رئیسی بهعنوان رئیسجمهور اسالمی ایران
در مقر سازمان ملل متحد و سخنرانی در اجالس مجمع عمومی ،از
جهات متعددی دارای اهمیت اســت .طی ســالهای پس از انقالب
اســامی ،علیرغم انتقاداتی که ایران نســبت به عملکرد و ســاختار
ســازمان ملل متحــد بویژه شــورای امنیت داشــت ،هیــچ گاه ارتباط
خــود را بــا این ســازمان قطع نکــرد .بهصــورت مشــخص طی بیش
از چهــار ده ه گذشــته ،ایــران در هیچ یــک از اجالس ســاالنه مجمع
عمومــی ســازمان ملــل متحــد غایب نبــوده و در ســطوح وزیــر امور
خارجه و رئیس جمهور شــرکت داشــته است .این نکته نشان دهنده
نــگاه فرصتمحــور جمهــوری اســامی ایــران نســبت به حضــور در
اجــاس مجمع عمومی و بهرهبــرداری از آن بهعنوان فرصتی برای
دیپلماسی است.
حتــی در طی ســالهای جنــگ تحمیلی کــه نهاد شــورای امنیت
ســازمان ملــل متحــد بــا پیشــگامی دولتهــای غربــی حمایتهای
آشــکاری از رژیم متجاوز صــدام به عمل مــیآورد ،رابطه جمهوری
اســامی ایــران با ســازمان ملــل بهصــورت هوشــمندانه و از مجرای
دبیرخانه این سازمان پیگیری شد.
نتیجــه ایــن رویکــرد در آن برهــه ،نقــش آفرینــی فعــال آقــای
«خاویــر پــرز دکوئیــار» بهعنوان دبیــرکل فقید ســازمان ملــل متحد
در جهــت روشــنگری و نمایانــدن حقانیــت ایــران و نهایتــاً انتشــار
بیانیــهای بــود که رژیــم بعث عــراق را بهعنوان متجــاوز و آغازکننده
جنــگ معرفــی میکرد .امروز نیز که جنگ اقتصــادی ایاالت متحده
علیــه کشــورمان در جریان اســت ،حضور رئیس جمهــور در اجالس
سازمان ملل متحد در حقیقت ادامه رویکرد هوشمندانه بهرهگیری
از ظرفیتهــای موجــود در ایــن ســازمان در جهــت تبییــن مواضع و
حقانیت ایران و همچنین نشــان دادن ماهیت ســلطه طلبانه دولت
امریکا برای جهانیان است.
مطالبی که نمایندگان جمهوری اســامی ایران طی ادوار گذشــته
در ســخنرانیهای خــود ضمــن اجــاس ســاالنه مجمــع عمومــی
ســازمان ملل متحد بیان کردهاند طیف وســیعی از موضوعات را در
برمیگیرد« .انتقاد از اســتکبار جهانی و سیاســتهای ســلطه طلبانه
برخــی از کشــورها بویژه ایاالت متحــده امریکا»« ،انتقاد از ســاختار و
عملکرد نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد»« ،تأکید
بــر آرمــان فلســطین و حمایت از مظلومــان و مســتضعفان جهان»
در کنــار ارائــه پیشــنهادات عملیاتی بــه منظور مواجهه بــا چالشها
و مســائل موجــود ،ســاختار اصلــی و ثابــت مواضع و ســخنرانیهای
رؤســای جمهــور و وزرای امــور خارجــه جمهوری اســامی ایــران در
اجالس سازمان ملل متحد بوده است.
در کنار مواضع ثابت و اصولی ،جمهوری اسالمی ایران از فرصت
حضــور در مجمــع عمومــی ،بــرای بیــان نظــرات و دیدگاههای خود
پیرامــون مهمتریــن موضوعــات روز جهانــی در برهههــای مختلف
زمانی نیز بهرهبرداری کرده اســت .بهصورت کلی جمهوری اسالمی
ایــران یــک بازیگــر فعــال و دارای ظرفیــت در ســطوح منطقــهای و
بینالمللــی شــناخته میشــود .از طرفــی دیگر نقش ایــران بهعنوان
یکی از اعضای مؤســس ســازمان ملل متحد و استمرار تعامل با این
سازمان طی سالهای متمادی ،نشــاندهنده جایگاه ویژه تعامالت
بینالمللی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است.
اجــاس مجمــع عمومی که از چند روز گذشــته آغاز شــده ،از این
جهــت که اولیــن اجالس حضوری پــس از همهگیری ویــروس کرونا
و مقــارن بــا تحــوالت مهــم بینالمللــی اســت ،از اهمیــت ویــژهای
برخوردار است.
حضــور ایــران در ســطح عالــی رئیــس جمهــور میتوانــد زمینــه
ســاز بهرهبــرداری از فرصتهای موجــود در چهارچوب دیپلماســی
چندجانبــه و دوجانبــه باشــد .ســخنرانی دکتــر رئیســی در مجمــع
عمومی سازمان ملل متحد ،انعکاسی از سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران بوده و از این جهت مورد توجه سایر کشورها قرار دارد.
پیامهایــی که در بســتر مواضع و اظهارات اعالم شــده در ســخنرانی
مجمع عمومی منتقل میشوند از کارکرد مهمی در سیاست خارجی
برخــوردار هســتند و مجموعــهای از اهداف ،اولویتهــا و برنامههای
کالن را بازنمایی میکنند .از این جهت دوستان و دشمنان جمهوری
اســامی ایران برداشــتها و تفاســیر متناســب خــود را از ســخنرانی
رئیس جمهور در مجمع عمومی دارند.
عالوهبر سخنرانی رئیس جمهور ،حاشیه اجالس مجمع عمومی
زمین ه مناســبی برای مالقاتهــای چندجانبه اســت .عضویت ایران
در نهادهــا و ســازمانهایی ماننــد «جنبــش عدم تعهد»« ،ســازمان
کنفرانس اســامی»« ،سازمان کشــورهای صادر کننده نفت» و اخیراً
هم «ســازمان همکاریهای شــانگهای» این فرصــت را فراهم کرده
اســت که مالقاتهایــی با هدف تقویــت همکاریهــا و همافزایی در
قالــب نهادهای مزبور و تبیین مواضع و سیاســت خارجی جمهوری
اسالمی ایران انجام شوند.
اجــاس ســاالنه ســازمان ملل با توجه بــه اینکه ســران و مقامات
اغلب کشــورها را گــرد هم میآورد ،فرصت مناســبی را بــرای انجام
دیدارها و مالقاتهای دوجانبه نیز فراهم میکند .تقویت مناســبات
دوجانبــه بویــژه بــا کشــورهای همســایه کــه از اولویتهــای اعالمــی
سیاســت خارجی دولت ســیزدهم اســت ،میتواند بهعنــوان یکی از
اهداف این دسته از مالقاتها تعریف و پیگیری شود.
در مجمــوع ســفر رئیــس جمهور به مقر ســازمان ملــل متحد در
نیویــورک ،ســخنرانی در اجــاس ســاالنه مجمــع عمومــی ســازمان
ملل متحد و انجام مالقاتهای دو و چندجانبه در راســتای سیاست
خارجی تعاملگرای جمهوری اســامی ایران قرار دارد که طی بیش
از چهــار دهــه گذشــته پیگیری و اجرا شــده اســت .فرصــت حضور و
بیــان مواضــع در اجالس ســاالنه مجمع عمومــی همچنین فرصتی
اســت که عالوهبر اظهارنظــر در رابطه با مهمترین روندها و تحوالت
بینالمللــی ،سیاســت خصمانــه و تهاجمــی که برخی از کشــورهای
غربی به پیشــگامی ایــاالت متحده امریکا در قالــب جنگ اقتصادی
علیــه ایران بــه راه انداختهانــد ،برای مقامات ســایر کشــورها و افکار
عمومی جهان تبیین شود.
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میشــود و در نهایت اینکه سلطه فرهنگی و حبس
دانش بدترین نوع ستم و بیعدالتی است.
ëëفرهنگ سلطه و بازی با جمع جبری صفر
رئیــس جمهور با ابــراز تأســف از اینکه فرهنگ
ســلطه ،منفعــت خــود را در عقــب نگــه داشــتن
کشورهای دیگر تعریف کرده است ،تأکید کرد :آنچه
انتظار میرود این است که نهادهای بینالمللی با
احترام به حق حاکمیت فرهنگی و تربیتی کشورها،
از آنــان در مقابل تهاجم فرهنگی محافظت کنند.
مــا معتقدیم کــه تحول در آموزش بــدون توجه به
«خانواده ،عدالت و معنویت» میســر نخواهد بود.
آیتاهلل رئیســی افزود :باید بــر ارزشهای اخالقی
همچــون بزرگداشــت خانــواده ،احتــرام به محیط
زیســت ،عدالــت ،رد خشــونت و افراطیگــری،
فراهمسازی فضای مجازی ایمن و اخالقی و سالم
تحول
و مفیــد بــه عنــوان اولویتهــای دگرگونــی و ِ
تعلیم و تربیت تمرکز کنیم.
ëëاسناد ملی به جای نسخه تجویزی 2030
رئیــس جمهــور تأکیــد کــرد کــه جمهــوری
اســامی ایــران بــر ایــن اســاس ،ســند تحــول

به حاصلشــدن نتیجــه در مذاکرات وین نمیکنــد« ».بورل» همچنین با
ادعــای اینکه «هیچ چیز جدیدی در پرونده هســتهای ایــران وجود ندارد و
من انتظار ندارم در این هفته اتفاق جدیدی رخ دهد» ،درباره پیشنویس
متــن پیشــنهادی اتحادیــه اروپا بــرای توافق در مذاکــرات ویــن ،ادعا کرد:
«پیشنهاد من برای احیای توافق هستهای ایران روی میز باقی خواهد ماند
و راه حلــی بهتــر از آن نمیبینم« ».بورل» پیــش از این نیز در مصاحبه با
نشریه «پالتیکو» ،ضمن ادعای بیفایده بودن دیدار با رئیس جمهور ایران
در نیویورک برای حصول توافق در موضوع مذاکرات وین ،مدعی شده بود
ن خصوص نیست.
که از نظر او احتمال هیچ پیشرفتی در ای 
«میخائیل اولیانوف» ،نماینده روسیه در وین در واکنش به این ادعاها
حاصل نشدن نتیج ه برای توافق هستهای را بهدلیل بحران داخلی امریکا
دانست .این مقام روس در صفحه توئیتر خود نوشت« :اتهامزنی و گرفتن
انگشــت اتهام به ســمت ایران گویا به نشــانهای برای به بنبست خوردن
مذاکرات وین تبدیل شــده اســت .اگر چنین چیزی هم باشد (بنبست در
مذاکرات) ،معلول عوامل متعددی اســت ».او با اشــاره به اتهامزنیهای
بــورل علیه تهــران ،توضیح داد« :تالشها بــرای انداختن تمام تقصیرها
گردن ایران ،منصفانه و عادالنه نیست .مذاکرات ،بیش از حد بر وضعیت
سیاســی داخل یکی از طرفهای شرکتکننده در مذاکرات امریکا وابسته
شده است».

بنیادیــن آمــوزش و پــرورش خــود را بــا ابتنا به
تربیــت ایرانــی -اســامی و بــدون اتکا
فلســفه
ِ
ســکوالر موجود در
بعدی
تــک
رویکردهای
بــه
ِ
ســند  ۲۰۳۰تدوین کرده است .از منظر کیفیت
نیز در نظام آموزشــی جدیــد ایران ،چرخش از
نظام حافظهمحــور به نظام متکی بر پژوهش،
خالقیــت ،مهارتآمــوزی و تعهــد بــه تربیــت
و ارزشهــای فرهنگــی و دینــی را هدفگــذاری
کــرده اســت .آیــتاهلل رئیســی در پایــان اعالم
کــرد جمهوری اســامی ایــران آمادگــی دارد تا
در عین پایبندی به سیاســتهای اصولی خود،
وارد گفتوگــوی تعاملــی در چهارچــوب نظام
تعلیــم و تربیــت مبتنــی بــر ارزشهــای واالی
انسانی شود.
ëëدیدار رئیس جمهور و رئیس شورای اروپا
همچنیــن رئیسجمهــور روز گذشــته در
دومیــن روز حضور خود در نیویورک با «شــارل
میشــل» رئیــس بلژیکی شــورای اروپــا در هتل
محل اقامت خود دیدار و گفتوگو کرد .در این
دیدار «جوزپ بورل» مســئول سیاست خارجی

اتحادیــه اروپــا و «انریکه مورا» معــاون وی نیز
حضور داشتند.
ëëرایزنیهایدوجانبهامیرعبداللهیاندرنیویورک
همچنیــن حســین امیرعبداللهیــان ،وزیــر امور
خارجه که همراه با رئیس جمهور برای شــرکت در
نشســت مجمع عمومــی در نیویورک حضــور دارد
در حاشیه این نشست با وزرای خارجه کره جنوبی،
قطر و لبنان دیدار و گفتوگو کرد.
در همیــن چهارچــوب «پــارک جیــن» ،وزیــر
خارجه کره جنوبی با امیرعبداللهیان در هتل محل
اقامــت وزیر امور خارجه دیــدار و گفتوگو کرد .این
نخستین دیدار وزرای خارجه ایران و کره جنوبی در
دولت سیزدهم به شمار میرفت.
«شــیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» ،وزیر
خارجــه قطــر هــم دیگــر وزیر خارجــهای بــود که با
امیرعبداللهیان دیدار و به رایزنی درباره مناســبات
دوجانبه و تحوالت منطقهای پرداخت.
امیرعبداللهیــان همچنیــن در دیــداری دیگر با
«عبــداهلل بــو حبیــب» ،وزیر خارجــه لبنــان هم در
حاشیه این نشست مالقات کردند.

