رئیسجمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل:
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جهان به «ایران قوی»
نیازمنداست

2

رهبر معظم انقالب اسالمی:

دفاع مقدس ثابت
کرد صیانت از کشور
با مقاومت به دست
میآید ،نه با تسلیم
3
جلسه هیأت وزیران به ریاست معاون اول
رئیسجمهوری برگزار شد

تا کید مخبر
بر لزوم پیگیری
مجدانه مصوبات
سفرهای استانی
5

سرقت
بیسابقه کتاب!
مروری به یک سرقت تاریخی عجیب
به بهانه دزدی چندین میلیارد تومان کتاب
از انبار انتشارات میردشتی

4
هاللاحمر در آستانهبازگشایی
مدارسشادیرابر لبدانشآموزان
مناطق کمبرخوردار کشور مینشاند

ارمغان
ِ
مهر
ســیدابراهیم رئیســی در ســخنرانی
خــود در هفتادوهفتمیــن مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل بــا بیــان اینکــه
ملت ایران بر این باور است که عدالت،
وحدتآفرین است و ظلم ،جنگافروز
تا کیــد کــرد« :اینکــه کشــوری در داخل
خــود مدعــی عدالــت باشــد ،امــا در
خارج ،انواع تروریســتها را تربیت کند
و به جــان ملتها بیندازد یــا با تحمیل
فشارهای مختلف ،ملتها را به تسلیم
وادار کند ،باید هم از بشریت شرم کند،
هم از آزادی و هم از عدالت».
متن کامل سخنرانی رئیسجمهوری
در هفتادوهفتمین اجالس سران ملل
متحد ( )۱۴۰۱به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمــدهلل رب العالمیــن و صلــی اهلل
علــی ســیدنا محمــد وآلــه الطاهریــن و
صحبه المنتجبین
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ــات و أنزلنــا
لقــد أرســلنا رســلنا بالبین ِ
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الن ُاس
معهــم ال ِکتــاب و ال ِمیزان ِلیقــوم
ْ
ِبال ِق ْس ِط
همانــا مــا پیامبــران خــود را بــا دالیل
روشــن فرســتادیم و همراه آنهــا کتاب و
میزان فرو فرستادیم تا مردم به قسط و
عدل برخیزند( .حدید)۲۵ -
پــروردگارا درود و تحیات مــا را به روان
پا ک پیامبران بزرگ« ،ابراهیم ،موسی،
عیســی و محمــد» صلــوات اهلل علیهــم
پیــام «عقالنیــت ،عدالت،
بفرســت کــه ِ
معنویــت و اخــاق» را بــه جهانیــان
رســاندند و بنیانهــای جهــل و ظلم را
فــرو ریختند ،تــا انســانها جهانــی بهتر
برای خود بسازند.
جناب آقای رئیس
خانمها و آقایان
معیار اساســی بــرای ســاخت جهانی
بهتــر ،عدالــت اســت .همــه آرمانهای
بشــری ،نهایتــا بــا عدالــت ســنجیده
«عقالنیت مبتنــی بر وحی»
میشــوند.
ِ
قائل به چارچوبی وســیع بــرای عدالت
اســت؛ عدالــت یعنــی نفــی ظلــم .مــا

پرچمــدار عدالتــی هســتیم کــه همــ ه
ســطوح ظلــم ،اعــم از «ظلــم بــه خــود،
خــدا ،جامعــه و جهــان هســتی» را نفی
میکنــد .میــل بــه برقــراری عدالــت،
ودیعهای الهی در وجود همگان اســت
و انباشــت بیعدالتــی ،موجــب حرکت
ملتهــا در قالــب انقالبهــای مردمی
میشود.
ا گرچــه بســیاری از حرکتها بــه بلوغ
انقالب نرسیدند و بسیاری از انقالبها
از مسیر اصیل خود منحرف شدند ،اما
موفقیــت برخــی از ملتهــا مانند ملت
ایــران در تــداوم ماهیت انقــاب خود،
امید بــه برقراری عدالــت را همچنان در
دلهــای مــردم جهــان ،زنــده و پابرجــا
نگه داشته است.
انقــاب اســامی ایــران ،تبلــور حرکت
ملــت ایــران بــه ســمت عدالت بــود که
با وجــود فتنههــای مختلف ،توانســته
اســت از کرامــت و اصالــت آرمانهــای
خــود صیانــت کنــد .ملــت ایــران در
گام نخســت ،بنــای یــک نظــم مدنــی-
«عقالنیت
سیاسی پیشــرفته براســاس
ِ
منبعــث از وحــی» را بــه نــام جمهــوری
اســامی بنــا نهــاد و در گام دوم،
بهدنبال شــکلدهی بــه «نظــم و نظام
عادالنــه بینالمللــی» اســت .عناصــر
کلیــدی در ایــن مســیر« ،خداخواهــی،
آ گاهیبخشــی ،نو عدوســتی و
چندجانبهگرایی» است.
خانمها و آقایان
من مفتخرم که نماینده ملتی هستم
که میراثدار تمدنی بزرگ اســت .ملتی
کــه همیشــه آزاد بــوده و قرنهــا تــاش
اســارت سرنوشــت
ســلطهگران بــرای
ِ
خود را نــا کام گذاشــته اســت .ملتی که
همواره ظلم را مای ه تباهیدانســته و در
تاریخ خود با اسارت دیگر ملتها
طول ِ
نیــز مبــارزه کــرده اســت؛ از «اســارت
بابلی» تا «اسارت فلسطینی».
ِ
سرنوشــت مشــترک برای
بــه
قائل
مــا
ِ
بشــریت هســتیم و از جهانیشــدن

عدالــت حمایــت میکنیــم .مــا آنچــه را
بــرای خــود میپســندیم بــرای دیگران
آرزو میکنیــم و آنچــه را بــرای خــود
نمیپســندیم ،بــه دیگــران تحمیــل
نمیکنیم .ملت ایران بر این باور اســت
که عدالت ،وحدتآفرین اســت و ظلم،
جنگافروز.
اینکه کشــوری در داخــل خود مدعی
عدالــت باشــد ،امــا در خــارج ،انــواع
تروریســتها را تربیــت کنــد و بــه جــان
ملتها بیندازد یا با تحمیل فشــارهای
مختلــف ،ملتهــا را بــه تســلیم وادار
کنــد ،باید هم از بشــریت شــرم کند ،هم
از آزادی و هم از عدالت.
انســانیت ،منحصــر بــه بخشــی از
انســانها نیســت و حقــوق بشــر جــز با
تامین حقوق همه بشر متصور نیست.
جمهــوری اســامی ایــران بــا الهــام از
باورهــای دینــی و برمبنــای روح و نــص
قانون اساسی خود ،یکی از کارآمدترین
ســازوکارها را در صیانــت از حقوق بشــر
در اختیار داشــته و با موثرترین ابزارها،
اســتیفای حقوق نقضشــده هــر فرد را
رسالت انســانی ،مســئولیت حا کمیتی
و یــک ماموریت تفویضشــده از ســوی
مــردم میدانــد .جمهــوری اســامی،
اســتانداردهای دوگانــه برخــی از
دولتهــا در زمینــه حقــوق بشــر را
نقض
مهمتریــن عامــل نهادینه
ِ
شــدن ِ
حقــوق انســان دانســته کــه پیامــد آن،
موضعگیریهــای متنــوع و متعــدد
در قبــال یــک رخــداد در حــال بررســی
در جمهــوری اســامی ایــران و ســکوت
مرگبــار درباره قتــل دههــا زن بیپناه در
مــدت کوتاهــی در یکــی از کشــورهای
غربی اســت .تــا زمانی که ایــن دوگانگی
پابرجــا باشــد ،حقــوق بشــر از گزنــد
نقضهای مکرر در امان نخواهد بود.
باالتــر از حقــوق بشــر ،حقــوق
ملتهاســت کــه بهراحتــی توســط
حق
قدرتهای ظالم پایمال میشودِ .
بومی کانادا که فرزندانشان به
ِ
جوامع ِ

جــای کالسهــای مدرســه در گورهای
جمعـ ِـی حیــاط مدرســه دفــن شــدند؛
حق تعیین سرنوشــت ملت فلســطین،
حــق توســع ه ملتهــای تحــت تحریم،
تهــای تحت اشــغال یا
حــق حیات مل 
قربانــی تروریســم ،حــق زندگــی آوارگان
بیپناهی که کــودکان را در قفسهایی
جدا گانــه از مــادران و پــدران خــود
محبــوس میکننــد؛ همگــی نشــان
میدهنــد کــه جایــگاه مدعــی و متهــم
در مســأله حقــوق بشــر نبایــد جابهجــا
شــود و اینکــه ناقضــان واقعــی حقــوق
بشــر ،شایســتگی اخالقــی الزم را بــرای
اظهارنظــر دربــاره حقــوق بشــر ندارند.
نقش بینظیر ایران در نابودی داعش
کــه فقــط یــک مــورد از جنایاتــش ایــن
ُ
بود کــه زنــان کــرد و ایــزدی و مســیحی
را بــه بردگــی میگرفــت ،کفایــت میکند
که نشــان دهــد مــا در جایــگاه مدعی و
مدافــع حقوق بشــر هســتیم و حامیان
داعش در جایگاه متهم قرار دارند.
حضار محترم
اینــک در شــرایطی گــرد هــم آمدهایم
که با یک واقعیــت مهم یعنی «چرخش
و تغییــر جهــان» و ورود بــه «دوران
و نظمــی جدیــد» مواجــه هســتیم.
ـان «یکجانبهگرایی»،
جهان کهنه ،جهـ ِ
ِ
«ســلطهطلبی»« ،غلبــه ســرمایه
بــر اخــاق و عدالــت و فضیلــت»،
«توســعهدهنده فقــر و تبعیــض و
نابرابــری»« ،بهکارگیــری خشــونت،
تهــا» و
تحریــم و نقــض حقــوق مل 
«اســتفاده از ســازمانها و نهادهــای
بینالمللــی بهعنــوان ابــزار فشــار بــر
کشــورهای مســتقل» بــوده و در یــک
کالم ،جهانی از هر نظر ناعادالنه است.
ایــن نظــم ناعادالنــه ،مشــروعیتش را
در افــکار عمومــی دنیا از دســت داده و
ارادههای جــدی برای تغییر آن شــکل
گرفتــه اســت .زوال ایــن نظــم کهنــه،
تردیدناپذیــر اســت .منطقــه مــا یعنــی
غرب آسیا از افغانستان تا عراق ،لبنان،

ایران ســربلند ،مــوزه بزرگ
فلســطین و ِ
زوال این نظم کهنه است.
عالوه بر آن ،تهدید فزاینده تروریســم
و افراطگرایــی ،انحطــاط فرهنگــی
و زوال اخــاق سیاســی ،تضعیــف
یســابقه چندجانبهگرایــی و رشــد
ب 
نامشروع یکجانبه،
اقدامات
بیمارگونه
ِ
ِ
ـرفت
چال 
شهــای بزرگی بر سـ ِـر راه پیشـ ِ
همهجانبه و تعالی بشر پدید آوردهاند.
مــا بــر ایــن باوریــم کــه بــرای مقابلــه
بــا تهدیدهــای دیریــن و معضــات
نویــن جهانــی ،گزین ـهای جــز
همبســتگی و همــکاری در چارچــوب
چندجانبهگرایـ ِـی مبتنــی بــر عدالــت و
براســاس اصــول و ارزشهــای متعالـ ِـی
ـانی منبعــث از آموز ههــای انبیــای
انسـ ِ
الهی وجود ندارد.
حضار محترم
همــه ملتهــای آزاده ،دل در گــرو
شهــای واال دارنــد ،امــا همین
ایــن ارز 
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سلســله
ِ
ظالمــان جهــان بــا ماســت .آنچــه مــا
میخواهیــم حقــوق ملــت ایران اســت
و رابطــه مبتنی بــر ظلــم را برنمیتابیم.
ما پای حقــوق ملت خود ایســتادهایم.
مــا بــر ایــن باوریــم کــه هرگونــه رابط ـه
ســتمگری بــه ضــرر صلــح و امنیــت
جهانی اســت و مهمتریــن تهدید برای
جامعــه جهانی«،عادیانــگاری ظلم»
اســت .دســت یافتن به امنیت جهانی
از هــر طریقــی غیــر از عدالــت ،پایــدار
نخواهد ماند و این همان چیزی است
کــه مــا از ســازمان ملــل انتظــار داریــم
انجام دهد.
آری ،اجــرای عدالــت ســخت اســت و
شاید به همین دلیل باشد که بسیاری
از مدعیــان صلــح از عدالــت گریزاننــد.
ســوال ما از دولتهای مدعی آن است
کــه ا گــر ارادهای بــرای اجــرای عدالــت
ندارید ،آیــا تمایلی برای مقابلــه با ظلم
هم ندارید؟
ادامه در صفحه 8
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اولین آزمون کیروش
با تیم هزار میلیاردی!
ایران-اروگوئه؛نبرددوستانه
اماجذابتیمملیفوتبال
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زن کودکرباپساز دستگیری
از سویمامورانپلیس،اعتراف کرد:

آرزو داشتم
با فرزندم
به پارک بروم
3
وزیر فرهنگ:هر قانونیرا
میتوانبررسی،نقدواصالح کرد

مصوبه جدید
درباره گشت ارشاد
در راه است
3

محمدعلی بهمنی از فریدون
مشیری گفت

شعر جهانی گفت
باید ِ

