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رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواستار شد

رسیدگی قضایی به جنایت رئیس جمهور سابق امریکا

AP

گروه سیاسی /آیتاهلل رئیسی روز گذشته در سخنرانی
خود در هفتاد و هفتمین اجالس مجمع عمومی سازمان
ملل متحد ،به نقش برجســته و پیشرو جمهوری اسالمی
ایــران در ایســتادگی مقابــل سیاســتهای زورگویانــه و
مداخلهجویانه از جمله مهار تروریســم دستساز امریکا
و ناکام کردن تغییر نقشه کشورهای منطقه به فرماندهی
ســردار شــهید ســپهبد ســلیمانی پرداخــت و تأکیــد کرد:
رســیدگی عادالنه قضایی به جنایت رئیس جمهور سابق
امریکا را از طریق یک دادگاه عادالنه ،دنبال خواهیم کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری،
رئیس جمهور روز گذشته در نطق خود با اشاره به آسیبها
و مخاطــرات نظــم کنونی و رو بــه زوال جهان ،تالشهای
متراکم و پیوســته ملت ایران را برای شکلدهی به نظم و
نظامی عادالنه در دنیا مورد توجه قرار داد و با برشــمردن
مصادیق متعددی از بیعدالتی و اســتانداردهای دوگانه
امریکا در قبال مســائلی همچون تروریســم و حقوق بشر
در نقــاط مختلــف جهان از جمله در مواجهه بــا ایران ،به
ســرفصلهای نقش برجسته و پیشــرو جمهوری اسالمی
ایــران در ایســتادگی مقابــل سیاســتهای زورگویانــه و
مداخلهجویانه از جمله مهار تروریســم دستساز امریکا
و ناکام کردن تغییر نقشه کشورهای منطقه به فرماندهی
سردار شهید سپهبد ســلیمانی پرداخت .آیتاهلل رئیسی
همچنیــن بــا تأکیــد بــر ناتوانــی تحریمهــا در بازداشــتن
ایران پیشــرفته و مســتقل و اذعان رســمی دولــت امریکا
به شکســت مفتضحانه فشــار حداکثــری علیه ایــران ،به
مســأله عهدشــکنی امریــکا در موضــوع توافق هســتهای
اشــاره کرد و به تبیین منطق روشــن جمهوری اسالمی در
اخذ تضمینهای پایدار برای اســتفاده از منافع اقتصادی
پرداخت و در بخش پایانی سخنان خود با یادآوری چالش
انــرژی در جهــان کنونــی از طرح جمهوری اســامی ایران
برای تضمین عادالنه امنیت انرژی در جهان خبر داد.
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همانا ما پیامبران خود را با دالیل روشــن فرســتادیم و
همراه آنها کتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم به قسط و
عدل برخیزند( .حدید)۲۵ -
پــروردگارا درود و تحیــات مــا را به روان پــاک پیامبران
بزرگ« ،ابراهیم ،موســی  ،عیســی و محمــد» صلوات اهلل
پیام «عقالنیــت ،عدالت،معنویت و
علیهم بفرســت که ِ
اخالق» را به جهانیان رســاندند و بنیانهای جهل و ظلم
را فرو ریختند ،تا انس انها جهانی بهتر برای خود بسازند.
جنابآقایرئیس!
خانمهاوآقایان!
معیار اساسی برای ساخت جهانی بهتر ،عدالت است.
همهآرمانهایبشری،نهایتاًباعدالتسنجیدهمیشوند.
«عقالنیــت مبتنــی بر وحــی» قائل به چهارچوبی وســیع
ِ
برای عدالت اســت؛ عدالت یعنی نفی ظلم .ما پرچمدار
عدالتی هســتیم که هم ه ســطوح ظلم ،اعــم از «ظلم به
خــود ،خدا ،جامعه و جهان هســتی» را نفی میکند .میل
به برقراری عدالت ،ودیعهای الهی در وجود همگان است
و انباشــت بیعدالتــی ،موجب حرکت ملتهــا در قالب
انقالبهای مردمی میشــود .اگرچه بسیاری از حرکتها
به بلوغ انقالب نرســیدند و بســیاری از انقالبها از مســیر
اصیل خود منحرف شــدند ،اما موفقیت برخی از ملتها
ماننــد ملت ایران در تداوم ماهیــت انقالب خود  ،امید به
برقراری عدالت را همچنان در دلهای مردم جهان ،زنده
و پابرجا نگه داشته است.
انقــاب اســامی ایــران ،تبلــور حرکت ملت ایــران به
سمت عدالت بود که با وجود فتنههای مختلف ،توانسته
اســت از کرامت و اصالت آرمانهای خود صیانت نماید.
ملت ایران در گام نخست ،بنای یک نظم مدنی -سیاسی
پیشــرفته بــر اســاس «عقالنیــت منبعــث از وحــی» را به
نــام جمهوری اســامی بنــا نهــاد و در گام دوم ،بــه دنبال
شــکلدهی به «نظم و نظام عادالنه بینالمللی» اســت.
عناصر کلیدی در این مسیر« ،خداخواهی ،آگاهیبخشی،
نوعدوستی و چندجانبهگرایی» است.
خانمهاوآقایان!
من مفتخــرم که نمایند ه ملتی هســتم که میــراثدار
تمدنی بزرگ اســت .ملتی که همیشــه آزاد بوده و قرنها
تالش ســلطهگران برای اســارت سرنوشــت خــود را ناکام
گذاشته است .ملتی که همواره ظلم را مای ه تباهیدانسته
تاریــخ خود با اســارت دیگر ملتهــا نیز مبارزه
و در طــول ِ
کرده است؛ از «اسارت بابِلی» تا «اسارت فلسطینی».
ëëتأکیدبرسرنوشتمشترکبشریت
ما قائل به سرنوشــت مشترک برای بشریت هستیم و
از جهانی شدن عدالت حمایت میکنیم .ما آنچه را برای
خود میپسندیم برای دیگران آرزو میکنیم و آنچه را برای
خود نمیپســندیم ،به دیگران تحمیــل نمیکنیم .ملت
ایــران بر این باور اســت کــه عدالت ،وحدتآفرین اســت
و ظلم  ،جنگافــروز .اینکه کشــوری در داخل خود مدعی
عدالت باشد اما در خارج ،انواع تروریستها را تربیت کند
و به جان ملتها بیندازد ،یا با تحمیل فشارهای مختلف،
ملتها را به تسلیم وادار کند ،باید هم از بشریت شرم کند،
هم از آزادی و هم از عدالت.
ëëنفیاستانداردهایدوگانهدرحقوقبشر
انســانیت ،منحصــر بــه بخشــی از انســانها نیســت و
حقوق بشــر جز با تأمین حقوق همه بشر متصور نیست.
جمهــوری اســامی ایران بــا الهــام از باورهای دینــی و بر
مبنای روح و نص قانون اساسی خود ،یکی از کارآمدترین
ســازکارها را در صیانت از حقوق بشــر در اختیار داشته و با
مؤثرترین ابزارها ،اســتیفای حقوق نقض شــده هر فرد را
رسالت انســانی ،مسئولیت حاکمیتی ،وظیفه الهی و یک
مأموریت تفویض شده از سوی مردم میداند .جمهوری
اسالمی ،استانداردهای دوگانه برخی از دولتها در زمینه
حقوق بشر را مهمترین عامل نهادینه شدن نقض حقوق
انســان دانســته که پیامــد آن ،موضعگیریهــای متنوع و

متعــدد در قبال یک رخداد در حال بررســی در جمهوری
اسالمی ایران و سکوت مرگبار درباره قتل دهها زن بی پناه
در مــدت کوتاهــی در یکــی از کشــورهای غربــی اســت .تا
زمانــی که این دوگانگی پابرجا باشــد ،حقوق بشــر از گزند
نقضهای مکرر در امان نخواهد بود.
 ëëحقوقملتهاباالترازحقوقبشر
باالتر از حقوق بشــر ،حقوق ملتهااســت که براحتی
توســط قدرتهــای ظالــم پایمال میشــود .حــق جوامع
بومی کانادا که فرزندانشــان به جای کالسهای مدرســه
در گورهای دســتهجمعی حیاط مدرسه دفن شدند؛ حق
تعیین سرنوشــت ملت فلسطین ،حق توسع ه ملتهای
تحــت تحریــم ،حــق حیــات ملتهــای تحت اشــغال یا
قربانــی تروریســم ،حــق زندگــی آوارگان بیپناهــی کــه
کودکانشــان را در قفسهایــی جداگانه از مــادران و پدران
خود محبوس میکنند؛ همگی نشان میدهند که جایگاه
مدعی و متهم در مســأله حقوق بشر نباید جابهجا شود و
اینکه ناقضان واقعی حقوق بشر ،شایستگی اخالقی الزم
را برای اظهار نظر درباره حقوق بشر ندارند.
ëëایراندرجایگاهمدعیحقوقبشر
نقش بینظیر ایــران در نابودی داعــش ،که فقط یک
مورد از جنایاتش این بود که زنان ُکرد و ایزدی و مســیحی
را بــه بردگی میگرفــت ،کفایت میکند که نشــان دهد ما
در جایگاه مدعی و مدافع حقوق بشــر هســتیم و حامیان
داعش در جایگاه متهم قرار دارند.
ëëپایانمشروعیتنظمناعادالنهجهان
اینک در شرایطی گرد هم آمدهایم که با یک واقعیت
مهم یعنــی «چرخش و تغییر جهــان» و ورود به «دوران
جهان
و نظمــی جدیــد» مواجــه هســتیم.
جهــان کهنــهِ ،
ِ
«یکجانبهگرایــی»« ،ســلطهطلبی»« ،غلبــه ســرمایه بــر
اخــاق و عدالــت و فضیلــت»« ،توســعهدهنده فقــر و
تبعیــض و نابرابــری»« ،بهکارگیــری خشــونت ،تحریم و
نقض حقوق ملتها» و «استفاده از سازمانها و نهادهای
بینالمللی به عنوان ابزار فشار بر کشورهای مستقل» بوده
و در یک کالم ،جهانی از هر نظر ناعادالنه است .این نظم
ناعادالنه ،مشــروعیتش را در افکار عمومی دنیا از دســت
داده و ارادههای جدی برای تغییر آن شــکل گرفته اســت.
زوال این نظم کهنه ،تردیدناپذیر اســت .منطقه ما یعنی
غرب آســیا از افغانستان تا عراق ،لبنان ،فلسطین و ایران
سربلند ،موز ه بزرگ زوال این نظم کهنه است.
ط گرایی،
عالوه بــر آن ،تهدید فزاینده تروریســم و افرا 
انحطــاط فرهنگــی و زوال اخــاق سیاســی ،تضعیــف
بیســابقه چندجانبهگرایــی و رشــد بیمارگونــ ه اقدامــات
نامشــروع یکجانبه ،چالشهای بزرگی بر سر راه پیشرفت
همهجانبه و تعالی بشر پدید آوردهاند.
ëëچندجانبهگراییمبتنیبرعدالت
ما بر ایــن باوریم که برای مقابله با تهدیدهای دیرین
و معضــات نویــن جهانــی ،گزینــهای جــز همبســتگی و
گرایی مبتنی بر عدالت
همکاری در چهارچوب چندجانبه ِ
و بر اســاس اصول و ارزشهای متعالی انسانی منبعث از
آموزههای انبیای الهی وجود ندارد.
ëëرابطهمبتنیبرظلمرانمیپذیریم
همــ ه ملتهــای آزاده ،دل در گــرو ایــن ارزشهــای
واال دارنــد اما همین سلســله باورها ،دلیل هم ه دشــمنی
ظالمان جهان با ماست .آنچه ما میخواهیم حقوق ملت
ایران اســت و رابطه مبتنی بر ظلم را برنمیتابیم .ما پای
حقوق ملت خود ایستادهایم .ما بر این باوریم که هرگونه
رابط ه ســتمگری به ضــرر صلح و امنیت جهانی اســت و
مهمتریــن تهدیــد برای جامعــه جهانــی« ،عادیانگاری
ظلم» است .دست یافتن به امنیت جهانی از هر طریقی
غیــر از عدالــت ،پایــدار نخواهــد ماند و این همــان چیزی
است که ما از سازمان ملل انتظار داریم انجام دهد.
آری ،اجــرای عدالت ســخت اســت و شــاید به همین
دلیل باشد که بسیاری از مدعیان صلح از عدالت گریزانند.
سؤال ما از دولتهای مدعی آن است که اگر ارادهای برای
اجرای عدالت ندارید ،آیا تمایلی برای مقابله با ظلم هم
ندارید؟
 ëëمنطقماریشهدرقرآندارد
منطــق مــا ریشــه در همــان فرهنــگ قرآنــی دارد کــه
فرمود «نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بروید ».سرنوشــت
بسیاری از ملتها با همین عبارت رقم میخورد .کسانی
«قدرت منطق» بیبهرهاند به «منطق زور» متوســل
که از
ِ
میشــوند .منطقــی که بــر پایه عدالت باشــد ،قدرتســاز
است و بر دلها حکومت میکند .کشوری که منطق ندارد،
متوسل به کودتا ،اشغالگری ،مداخله نظامی ،لشکرکشی،
برخــورد گزینشــی بــا تروریســم و چــه بســیار ظلمهــا و
بیعدالتیهای دیگر میشــود .آیا توســل به ســاح اتمی،
جهــان را به ســوی عدالت ســوق داد یا زمینه ســلطهگری
شد؟ کشته شدن صدها هزار کودک عراقی ،یمنی ،سوری
و افغان در خدمت کدام آرمان بشری بوده است؟ آیا اینها
جلوههــای ظلم و بی عدالتی در جهان نیســتند؟ راســتی
ایــران چه چیزی غیــر از مطالب ه حقوق قانونــی و عادالنه
خود خواسته است که زورمداران عالم ،برآشفته شدهاند؟
 ëëدکترینمقاومت،جلوهبارزعزمملتهابرایعدالت
امــروز هژمونیطلبــی و روحیــه جنــگ ســرد ،دنیــا را
آزار میدهــد و دوران جدیــدی از ناآرامــی ،جهــان مــا را
تهدیــد میکند .خواســت ملتهــای جهان بــرای تحقق
عدالت ،شــدیدتر و اراد ه آنها برای پیشــرفت ،اســتقالل و
برخــورداری از امنیــت ،جدیتر شــده اســت .بارور شــدن
دکتریــن مقاومــت ،جلوه بارز عــزم ملتها بــرای تحقق
عدالت است ،اما در مقابل ،یکجانبهگرایی به دنبال عقب
نگه داشــتن کشــورها از مسیر توسعه مســتقل خود است.
امریکا نمیتواند بپذیرد که کشورها روی پای خود بایستند
و خاماندیشانه ،نظامیگری را مایه امنیت تصور میکند.
ëëدوستانامریکاهموضعبهتریندارند
دوستان امریکا نیز وضع بهتری ندارند .آنچه امروز در
اروپا رخ میدهد آینهای است از آنچه در دهههای گذشته
در آســیای غربی اتفاق افتاده اســت .ماهیت لشکرکشــی
بــه غــرب آســیا و گســترش ناتو بــه شــرق اروپــا تفاوتی با
یکدیگر ندارند ،چراکه در هر دو ،سرنوشت کشورها توسط
امریکایــی تعریــف میشــود کــه منافــع خــود را بــا هزینه

دیگران دنبال میکند.
انقالب اســامی آغاز حرکت ملت ایران برای رسیدن
به جایگاه شایســته خود بــود و در ایــن دوران ،بحرانهای
مختلفی همچون کودتا ،تروریسم داخلی ،تجزیه طلبی،
جنگ ،آشوب و تحریم را پشت سر گذاشت که هیچ یک از
آنها به تنهایی ،برای بسیاری از کشورها قابل تحمل نبود.
ëëیادیازشهیدرجاییدرسازمانملل
از زمانــی کــه رئیــس جمهور وقــت ایــران محمدعلی
رجایــی پــای خود را که آثار شــکنج ه رژیــم تحت حمایت
امریکا در آن نمایان بود ،روی این تریبون گذاشــت ،بیش
از چهــل ســال میگــذرد .او مدتــی پــس از آن ســخنرانی،
بــه دســت گروهــک تروریســتی مــورد حمایــت امریکا به
شهادت رسید.چهار دهه پیش ،ملت ایران به رهبری امام
خمینی(ره) با بیــرون کردن بیگانگان از مملکت خود ،بر
سرنوشــت خویش مسلط شــد و اکنون ملتهای منطقه
بــا الگوبــرداری از آن تجربــه ،بــه دنبــال به دســت گرفتن
سرنوشت خود هستند.
ëëملتایرانقربانیوپیشتازدرمبارزهباتروریسم
ملت ایران که خود قربانی تروریسم بوده است ،امروز
بــه تکیــهگاه امنیت در منطقه و پیشــتاز راســتین مبارزه با
تروریسم در جهان تبدیل شده است.
ملــت ایران برای رســیدن به اهــداف متعالی عادالنه
خــود ،هزینه داده اســت؛ چــه آن زمان که صــدام قرارداد
الجزایــر را پــاره کرد و جنــگ تمامعیار نظامــی را علیه ما
آغاز کرد و چه زمانی که رئیسجمهور سابق امریکا توافق
هســتهای را زیر پا گذاشــت و جنــگ تمامعیــار اقتصادی
راه انداخــت و از جلــوه جدیــدی از جنایت علیه بشــریت
پرد هبرداری کرد.
ëëشهیدسلیمانیقهرمانمبارزهباتروریسم
مدتی پیش رئیسجمهور سابق امریکا اعالم کرد که
داعش را امریکا ایجاد کرده است؛ برای ما فرقی نمیکند
که داعش ،ســاخت ه دســت کدامیــک از دولتهای امریکا
باشــد .مســأله این اســت که دولتی از آن طرف کره زمین،
تصمیم گرفت جغرافیای منطقه ما را به قیمت ریختن
ط کشــی کند ،اما
خــون صدها هــزار زن و کودک ،دوباره خ 
جمهوری اســامی ،این پــروژه را متوقف کرد و ســپس به
عقب راند .فرماندهی و قهرمان این جنگ علیه تروریسم
و نابودکننــد ه داعش کســی نبود جز ســردار ســپهبد حاج
قاســم سلیمانی؛کســی که در راه آزادی ملتهای منطقه
به شــهادت رسید و رئیس جمهور ســابق امریکا سند این
جنایت را به اسم خود زد.
ëëرسیدگی عادالنه به جنایت ترامپ
رسیدگی عادالنه قضایی به جنایتی که رئیس جمهور
ســابق امریــکا بــه آن اعتراف کــرده ،خدمت به انســانیت
است ،تا از این ظلم که به ملتهای منطقه شده است به
نحوی دلهای جراحتدیده از این ظلم تشــفی پیدا کند.
رسیدگی عادالنه به جنایتی که رئیس جمهور سابق امریکا
به آن اعتراف کرده خدمت به انســانی است تا از این پس
ظلم زبون گردد و عدالت ،سربلند باشد.
ëëاجرایعدالتراتانتیجهدنبالمیکنیم
مــا اجــرای عدالــت و محاکمه آمر و مباشــر شــهادت
ســپهبد قاسم ســلیمانی را از طریق یک دادگاه عادالنه تا
حصول نتیجه قطعی دنبال خواهیم کرد.
خانمهاوآقایان!
داســتان ملت ایران ،داســتان ملتیســت کــه آموخته
اســت روی پای خود بایســتد و به دیگری تکیــه نکند؛ این
تجربه را زمانی آموخت که در هر دو جنگ جهانی ،اعالم
بیطرفی کرد اما در هر دو بار اشغال نظامی شد ،یا آنجایی
کــه در پــی ملی کردن صنعت نفت برای نجات از دســت
اســتعمار انگلیس ،به امریکا متوســل شــد ولــی همانها
علیه دولت وقــت ایران کودتا کردند وازآنجایی که در یک
توافق چندجانبه بینالمللی که مورد تأیید شورای امنیت
سازمان ملل قرار گرفته بود ،وعده رفع تحریم گرفت ولی
خود را در برابر بیرحمانهترین نظام تحریمها یافت.
ëëامروزجهانبهایرانقوینیازمنداست
ملــت ایــران بــا داشــتن همیــن نگــرش و آن تجارب،
سیاست ایستادگی و پیشــرفت را دنبال کرده است .دقیقاً
بهخاطــر نظــم سیاســی و مدنی پیشــرفته و مســتحکم و
عقالنی ،ایران اسالمی به رغم تحریم و تهدید ،امروز یک
کشور قوی ،با دستاوردهای عظیم علمی و فنی و استقالل
بینظیر در ســطح منطقه و جهان اســت .مــا معتقدیم ،
امروز جهان به «ایران قوی» نیازمند است.
ëëبهنقطهبازدارندگیرسیدهایم
امــروز ما در عین صادرات نفت و گاز ،شــبکه گســترده
توزیــع بــرق و گاز را در سراســر کشــور ایجــاد کردهایــم ؛ در
ش و علــوم پیشــرفته از جملــه ســلولهای بنیادیــن،
دانــ 
صنایــع فضایــی ،بایــو و نانوتکنولــوژی و علــوم هســتهای
پیشتاز هستیم ؛ رشد ایران در شاخصهای توسعه انسانی،
چشمگیر اســت .زیرســاختهای رفاه اجتماعی از جمله
پوشش بیمه بهطور گسترده برای جمعیت  ۸۵میلیونی
ایران ایجاد شــده اســت و مردمســاالری بهصورت فراگیر

در ســاختار حکومتی جمهوری اسالمی نهادینه و به روی ه
اساســی نظام تبدیل شده اســت .در حالی که ما در دوران
جنگ ،حتی برای خرید سیم خاردار تحریم بودیم ،اکنون
با دستیابی به دانش فنی پیشرفتهترین تجهیزات نظامی،
به نقط ه بازدارندگی رســیدهایم .این در حالی است که در
هم ه این دوران ،شاهد دشمنی فزاینده امریکا در مقابله با
پیشرفت ملت ایران بوده ایم.
ëëتعمیقچندجانبهگراییاقتصادیدرگامدومانقالب
این دشمنان ما نبودند که کوتاه آمدند ،بلکه این ملت
مــا بود که هر دشــمنی را از میدان بیرون کــرد .ملت ایران
با حضور مؤثر و مشــارکت فراگیر در نظم سیاسی برآمده
از انقالب اسالمی ،توانســت ضمن پایبندی به ارزشها و
الهامبخشــی به ملتها ،مرحله اول انقالب اســامی را با
قدرت و موفقیت طی کند و اینک در گام دوم« ،سیاســت
همســایگی» و «تعمیق چندجانبهگرایی اقتصادی» را در
اولویت دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است.
ëëایراندرپیتعاملحداکثریباجهان
جمهــوری اســامی ایران خواســتار تعامــل حداکثری
با همه کشــورهای جهان بخصوص کشــورهای همسایه و
دوســت خود اســت .جنگ راهحل بحرانها نیست ،بلکه
توگــو و تفاهم اســت .جمهوری
مســیر حــل بحــران ،گف 
اسالمی ایران به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه ،دارای
اراده و توانایی برای کمک به حل بحرانها اســت .در یک
ســال گذشــته پیوندهــای اقتصادی ایــران تقویت شــده و
تجارت منطقهای آن بهصورت چشمگیری رشد کرده و با
گسترش زیرساختهای همکاری اقتصادی پایدار ،فصل
نوینــی از دوســتی و اعتماد متقابل پدید آمده اســت .این
سیاســت همسایگی ،سیاســتی امنیتســاز و ثبات آفرین
دوران سختی همسایگان ،اثبات کردهایم که
اســت .ما در ِ
یار همسایگان خود هستیم.
ëëامنیتمنطقهبایددرونزاباشد
توگوهای پرشــماری که با رؤســا و ســران
در همــ ه گف 
منطقــه داشــتهام یکــی از مهمتریــن نکات مشــترک این
بــوده که امنیــت منطقه بایــد بهصــورت «درونزا و بدون
مداخله خارجی» تأمین شــود و راه آن ،همکاری است نه
بلوکبندی .دوران پیش رو ،دوران «همکاریهای پایدار،
رفاه ،ثبات و برادری» است ،اگر سرنوشت منطقه به دست
خود کشورهای منطقه رقم بخورد .اشغالگران و غاصبان،
رفتنی هستند و همسایگان برای یکدیگر باقی میمانند.
ëëاربعین،نمادبرادریایرانوعراق
روزگاری ،جنگــی بیــن دو ملــت ایــران و عــراق پدیــد
آورده بودنــد ولی امــروز ،بزرگترین نماد بــرادری و رویداد
فرهنگی جهــان یعنــی راهپیمایی اربعین ،بــا مجاهدت

بینظیر مردم عراق و ایران و دیگر ملتهای جهان برگزار
میشود تا از یاد و راه حسین بن علی فرزند محمد رسول
خدا(ص) تجلیل کنند که جان خود و خانوادهاش را برای
رهایی مردم از جهالت و رهایی آنها از ظلم ،فدا کرد.
ëëفلسطینیکیازجلوههایبیعدالتی
تمایل دارم توجه شما را به یکی از جلوههای غمانگیز
بیعدالتــی کــه سرمنشــأ همــه بحرانهای منطقه اســت
جلب کنم .تاریخ معاصر ،ملتی مظلومتر از فلســطین و
ظالمتر از رژیم اشغالگر قدس به خود ندیده است .رژیم
صهیونیســتی که بیــش از 70ســال آپارتایــد ،تجاوزگری و
کشــتار زنان و کودکان منطقه را در کارنامه سیاه خود دارد،
بزرگتریــن زنــدان روی زمین را در غزه برپا کرده اســت و
استمرار شهرکســازی و تصاویر شــیون و گریه مظلومان
فلســطینی در اثــر غصــب اراضی ،منــازل و مــزارع آنان و
کشــتار فرزندانشــان ،به همه نشــان میدهــد هفت دهه
ظلم و اشغالگری اسرائیل پایان ندارد.
ëëهمهپرسیفراگیر،راهحلمسألهفسلطین
دولتهــای مدعــی آزادی و دموکراســی بایــد پاســخ
بدهند که چرا از فرمول روشن و عادالنه جمهوری اسالمی
برای حل مســأله فلســطین فــرار میکنند؟ در فلســطین
مظلوم ،ما به سیاســت فلســطین واحــد معتقدیم .همه
ســرزمین فلســطین «از بحــر تا نهــر» متعلق به ســاکنان
اصلــی ایــن ســرزمین تاریخــی و مقــدس اســت .راهحــل
مسأله فلسطین فقط مراجعه به آرای همه فلسطینیها
اعم از مسلمان ،مسیحی و یهودی در قالب برگزاری یک
همهپرسی فراگیر است.رژیم اشغالگر قدس که همچنان
ســرزمینهای دیگر کشــورهای منطقه را در اشــغال دارد،
نمیتواند شریک صلح و امنیت باشد.
ëëبرخورددوگانهبافعالیتهایهستهایایران
اجــازه دهید توجه شــما را بــه یکی دیگــر از جلوههای
بیعدالتــی ،یعنی برخــورد دوگانه غرب بــا فعالیتهای
صلحآمیز هســتهای ایــران جلــب کنــم .در حالیکه رکن
اساســی امنیت جهانی« ،خلع ســاح جهانی» اســت اما
برخی قدرتها تالش دارند با مسألهسازی از فعالیتهای
صلحآمیز ایران ،تهدید اصلی یعنی خلع سالح جهانی،
به فراموشی سپرده شود.
ëëایرانبهدنبالسالحاتمینیست
من به عنوان نمایند ه ملت بزرگ ایران صریحاً اعالم
میکنم که جمهوری اسالمی ایران به دنبال ساخت سالح
اتمی نیست و این سالح جایی در دکترین دفاعی ما ندارد.
این حکم حکومتی در فتوای رهبر معظم انقالب اسالمی
حفظهاهلل اعالم شــده اســت و برای دولــت و ملت ایران،
فتوای شــرعی رهبر معظم انقالب اســامی از هر نظارت
بینالمللی نافذتر است .این در حالی است که دولتهای
مدعی ،خودشــان هم تولید سالحهای هســتهای را ادامه
داده و هــم بــه کار بردهاند و هم این تســلیحات را به رژیم
صهیونیستی هدیه دادهاند .کشورهایی که باید خلع سالح
شــوند ،جایزه میگیرند و کشــورهایی که به تعهدات خود
پایبنــد بودهانــد ،حتی از حقــوق منــدرج در ان.پی.تی نیز
محروم میشــوند .درحالی که برنامه صلحآمیز هستهای
ایــران تنها 2درصد برنامههای هســتهای جهان را شــامل
میشــود ۳۵ ،درصد بازرســیها از تأسیســات مــا صورت
میگیرد.
ëëتحریم ،سالح کشتار جمعی است
اکنــون از حضــار محتــرم میخواهم به دقــت به چند
نکته توجه کنند:
 -۱جمهوری اسالمی با حسن نیت و با قصدی متین،
توافقنامهای را در سال  ۲۰۱۵پذیرفت و در همان وهل ه اول
تمام تعهدات خود را انجام داد اما نتیجه آن ،عهدشکنی
امریــکا و اعمــال تحریمهایی بــود که به اذعان خودشــان
بیســابقهترین تحریمهــای تاریخ بود .تحریــم ،مجازات
عدالتخواهی و اســتقالل ملت ایران است .تحریم ،سالح

کشتار جمعی است و همراهی یا سکوت در مقابل آن نیز
کمک و رضایت دادن به ظلم است.
 -۲ایــن امریــکا بــود کــه از توافق خارج شــد نــه ایران.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی  ۱۵بار در گزارشهای خود
اعالم کرد که ایران به مفاد توافق کامالً پایبند بوده است.
 -۳ایــران در عیــن حال کــه هزین ه التــزام به تعهدات
خــود را پرداخته ،اما به علــت نقضعهد طرف امریکایی
و ناپایبندی طــرف اروپایی ،از منافع ایــن توافق برخوردار
نشده است.
ëëایران؛محوراصلیبقایبرجام
ما براساس ظرفیتهای دیده شده در توافق ،اقداماتی
قانونــی انجــام دادیــم تا طــرف ناقض به تعهــدات خود
برگــردد .ایران با پایبندی به تعهــدات خود ،محور اصلی
بقای برجام بــوده و اگر ابتکارها و انعطافهای جمهوری
اســامی ایران نبــود ،مذاکرات در همان روزهای نخســت
متوقفمیشد.
ëëپایبندیبهتعهدات؛منطقمذاکراتیایران
منطــق مذاکراتــی ایــران بر مبنــای تحلیــل عادالنه از
تحوالت فقط یک جمله اســت« :پایبنــدی به تعهدات».
موضوع تضمینهای اطمینانبخش صرفاً آمادگی برای
یــک اتفــاق احتمالی نیســت .مــا از یک تجربــه صحبت
میکنیــم .مــا تجربــ ه خــروج امریــکا از برجــام و بیــش از
یک ســال و نیــم تعلل دولــت کنونی امریکا در بازگشــت
بــه تعهــدات خود را پیش چشــم داریم .همیــن امروز که
دولت امریکا از قصد خود برای بازگشت به تعهدات خود
سخن میگوید ،صدای دیگری از داخل آن کشور به گوش
میرسد که تعهدپذیر بودن امریکا را زیر سؤال میبرد .آیا
با آن تجربه و این چشــمانداز ،میتوانیم در موضوع مهم
تضمین پایداری توافق ،با مسامحه عمل کنیم؟
ëëمسیرخودرافارغازتوافقپیداکردهایم
البته جمهوری اســامی با امکانات وســیع و ارتباطات
گســترده بــا جهان ،آثــار تحریمهــا را یکی پــس از دیگری
خنثی و فرصتهای جدیدی را خلق کرده است .به اذعان
رســمی دولت امریکا ،سیاست فشار حداکثری علیه ایران
شکســت مفتضحانه خورده است .ما مسیر خود را فارغ از
هرگونه توافق ،پیدا کرده و با قدرت ادامه میدهیم .ضمن
اینکه ما در مذاکرات جدی که داشتهایم ،نشان دادهایم که
اگر منافع ملت ایران تضمین شود ،ارادهای قوی برای حل
عادالنه این موضوع داریم .معتقدیم گره توافق هستهای
از همان جایی باید باز شود که گره خورده است.
ëëضرورتعدالتجهانی
آخریــن فــراز از ســخنان مــن دربــاره ضــرورت عدالت
جهانی اســت .همه ما و تک تک انسانهای جهان باید در
ساختجهانجدیدمشارکتوحضورفعاالنهومتعهدانه
داشــته باشــیم .جهان جدید اگر بخواهــد جهانی اخالقی،
مشروع و از نظر مردم جهان ،مقبول و از نظر توانایی در حل
و فصل مشــکالت جهانــی ،موفق و پیروزمند باشــد ،راهی
نــدارد جز اینکه بر محور عدالت جهانی شــکل بگیرد .این
مهم نیازمند توجه به اصولی مانند «احســاس مسئولیت
مشترک جهانی در مقابل ظلم و بیعدالتی»« ،احترام به
خواســت و اراده ملتها و عدم مداخله در مســیر مستقل
رشــد آنهــا»« ،نفــی اســتانداردهای دوگانــه»« ،مخالفــت
بــا جنــگ و خشــونت»« ،اســتقالل و عادالنه عمــل کردن
نهادهــای بینالمللــی» ،و مهمتــر از همــه «نقشآفرینی
انسانهای صالح و عادل در شکلدهی به این نظم جدید»
اســت .نگاه مــا به آینــده بســیار امیدوارانه اســت .مؤمنانه
بــاور داریم که بر مبنای مشــیت و اراد ه الهی ،همانطور که
پیامبران الهی بشارت دادهاند ،عدالت ،جهانی خواهد شد
و حکومــت بندگان صالــح پــروردگار در زمین حکمفرما و
بشریتباظهورآخرینمنجیرستگارمیشود.
ازتوجهشماسپاسگزارم
والسالمعلیکمورحمةاهلل
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