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رئیسجمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل:

جهان به «ایران قوی» نیازمند است
ادامــه از صفحــه یــک| منطــق مــا ریشــه در همــان
فرهنگقرآنــیدارد کهفرمود که«نــهظلم کنیدو نهزیر
بار ظلمبروید».سرنوشــتبسیاریاز ملتهاباهمین
ـدرت منطق»
عبــارت رقم م 
یخــورد .کســانی کــه از «قـ ِ
بیبهرهاندبه«منطقزور»متوسلمیشوند.منطقی
تســاز اســت و بــر دلها
که بــر پایــه عدالت باشــد ،قدر 
حکومت میکند .کشوری که منطق ندارد ،متوسل به
کودتا،اشغالگری،مداخلهنظامی،لشکرکشی،برخورد
گزینشیباتروریسموچهبسیار ظلمهاوبیعدالتیهای
یشــود .آیا توســل به ســاح اتمــی ،جهــان را به
دیگر م 
ســوی عدالــت ســوق داد یــا زمینــه ســلطهگری شــد؟
کشت هشــدنصدهاهزار کودکعراقی،یمنی،ســوریو
افغاندر خدمت کدامآرمانبشریبودهاست؟آیااینها
جلوههایظلموبیعدالتیدر جهاننیستند؟
راستیایرانچهچیزیغیر از مطالبهحقوققانونیو
عادالنهخودخواستهاست کهزورمدارانعالم،برآشفته
شدهاند؟
همکارانمحترم
امــروز هژمونیطلبــی و روحی ـ ه جنــگ ســرد ،دنیــا را
ـان مــا را
آزار میدهــد و دوران جدیــدی از ناآرامــی ،جهـ ِ
خواست ملتهای جهان برای تحقق
تهدید میکند.
ِ
عدالت،شــدیدتر و اراد ه آنهابرایپیشرفت،استقاللو
برخورداریاز امنیت،جدیتر شــدهاست.بارور شدن
تهــا برای تحقق
دکتریــن مقاومت ،جلوه بــارز عزم مل 
عدالتاست.
امــا در مقابــل ،یکجانبهگرایــی بهدنبــال عقــب نگــه
داشتن کشــورها از مســیر توسعه مســتقل خود است.
آمریــکا نمیتوانــد بپذیــرد کــه کشــورها روی پــای خود
یگــری را مایــه امنیت
بایســتند و خاماندیشــانه ،نظام 
تصورمیکند.
دوســتان آمریکا نیز وضع بهتــری ندارند .آنچــه امروز
در اروپا ر خمیدهد آینهای اســت از آنچــه در دهههای
گذشــته در آســیای غربی اتفــاق افتاده اســت .ماهیت
لشکرکشــی به غرب آســیا و گســترش ناتو به شــرق اروپا
تفاوتی با یکدیگــر ندارند ،چرا کــه در هر دو ،سرنوشــت
کشورهاتوسطآمریکاییتعریفمیشود کهمنافعخود
راباهزین هدیگراندنبالمیکند.
آقــای رئیــس ،حضــار محتــرم! انقــاب اســامی آغــاز
حرکتملتایرانبرایرسیدنبهجایگاهشایستهخود
بــود و در ایــن دوران ،بحرانهای مختلفــی را همچون
کودتا ،تروریســم داخلی ،تجزیهطلبی ،جنگ ،آشوب و
تحریمپشتسر گذاشت کههیچیکاز آنهابهتنهایی،
برایبسیاریاز کشورهاقابلتحملنبود.
از زمانی کــه رئیسجمهوری وقــت ایران محمدعلی
رجایی پای خود را که آثار شــکنج ه رژیم تحت حمایت
آمریــکا در آن نمایــان بــود ،روی ایــن تریبون گذاشــت،
یگــذرد .او مدتــی پــس از آن
بیــش از چهــل ســال م 
سخنرانی ،به دســت گروهک تروریستی مورد حمایت
آمریکابهشهادترسید.
چهــار دهــه پیــش ،ملــت ایــران بــه رهبــری امــام
خمینی(ره) با بیرون کــردن بیگانگان از مملکت خود،
بر سرنوشــت خویش مســلط شــد و ا کنــون ملتهای
منطقه بــا الگوبــرداری از آن تجربه ،به دنبال به دســت
گرفتنسرنوشتخودهستند.
ملتایران کهخودقربانیتروریســمبودهاست،امروز
بهتکیهگاهامنیتدر منطقهوپیشتاز راستینمبارزهبا
تروریسمدر جهانتبدیلشدهاست.
ملت ایــران برای رســیدن به اهداف متعالــی عادالنه
خود،هزینهدادهاســت؛چه آنزمان کهصــدامقرارداد
الجزایر راپاره کردوجنگتمامعیار نظامیراعلیهماآغاز
کرد و چه زمانی که رئیسجمهوری سابق آمریکا توافق
هستهای را زیر پا گذاشت و جنگ تمامعیار اقتصادی
راه انداخت و از جلوه جدیدی از جنایت علیه بشــریت
پردهبرداریکرد.
مدتیپیشرئیسجمهوریسابقآمریکااعالمکردکه
داعشراآمریکاایجاد کردهاست؛برایمافرقینمیکند
کهداعش،ساخت هدست کدامیکاز دولتهایآمریکا
باشد.مسألهایناست کهدولتیاز آنطرف کرهزمین،
تصمیــم گرفــت کــهجغرافیــایمنطق همــارابــهقیمت
ریختن خون صدها هزار زن و کودک ،دوباره خطکشی
کند اما جمهــوری اســامی ،این پــروژه را متوقــف کرد و
ســپسبهعقبرانــد.فرماندهیو قهرمــاناینجنگ
علیــهتروریســمو نابودکننــد هداعــش کســینبــودجــز
ســردار سپهبدقاسمســلیمانی .کســی کهدر راه آزادی
ملتهای منطقه به شهادت رسید و رئیسجمهوری

سابقآمریکاسنداینجنایترابهاسمخودزد.
رســیدگی عادالنــه قضائــی بــه جنایتــی کــه
رئیسجمهــوری ســابق آمریــکا بــه آن اعتــراف کــرده،
خدمت به انســانیت اســت؛ تــا از این پس ظلــم ،زبون
گــردد و عدالــت ،ســربلند باشــد .مــا اجــرای عدالــت و
محاکمه آمر و مباشر شهادتسپهبدقاسمسلیمانی
را از طریق یــک دادگاه عادالنه تــا حصول نتیجه دنبال
خواهیمکرد.
خانمها و آقایان! داستان ملت ایران ،داستان ملتی
اســت کــه آموختــهاســترویپــایخــودبایســتدو به
دیگری تکیه نکنــد؛ این تجربــه را زمانی آموخــت که در
هــر دو جنگجهانی،اعــامبیطرفی کردامــادر هر دو
بار اشــغال نظامی شــد؛ یا آنجایی که در پی ملی کردن
صنعتنفتبراینجاتاز دستاستعمار انگلیس،به
آمریکامتوسلشدولیهمانهاعلیهدولتوقتایران
کودتــا کردنــد؛ و آنجایــی که در یــک توافــق چندجانبه
بینالمللی کهموردتاییدشــورایامنیتسازمانملل
قــرار گرفته بود ،وعــد ه رفع تحریــم گرفت ولی خــود را در
برابربیرحمانهتریننظامتحریمهایافت.
حضار محتــرم!ملتایرانباداشــتنهمیننگرشو
آنتجارب،سیاستایستادگیوپیشرفترادنبال کرده
اســت .دقیقا به خاطر نظم سیاســی و مدنی پیشرفته
و مســتحکمو عقالنی،ایراناســامیعلیرغــمتحریمو
تهدید ،امروز یک کشــور قوی ،با دســتاوردهای عظیم
علمــیو فنــیو اســتقاللبینظیــر در ســطحمنطقهو
جهاناســت.مــامعتقدیم کــهامــروز جهانبــه«ایران
قوی»نیازمنداست.
امروز ما در عین صادرات نفت و گاز  ،شــبکه گســترده
توزیــع بــرق و گاز را در سراســر کشــور ایجاد کردهایــم؛ در
ش و علوم پیشــرفته از جمله سلولهای بنیادین،
دان 
صنایع فضایی ،بایو و نانوتکنولوژی و علوم هســتهای
پیشتاز هســتیم؛ رشــد ایران در شــاخصهای توسعه
انسانی،چشمگیراست.زیرساختهایرفاهاجتماعی
از جمله پوشــش بیمه بهطور گســترده برای جمعیت
 ۸۵میلیونــیایــرانایجادشــدهاســتو مرد مســاالری
ب هصــورت فرا گیــر در ســاختار حکومتــی جمهــوری
اســامی نهادینه و به روی ه اساســی نظام تبدیل شــده
است .در حالی که ما در دوران جنگ ،حتی برای خرید
ســیم خاردار نیز تحریم بودیــم ،ا کنون با دســتیابی به
دانش فنی پیشــرفتهترین تجهیزات نظامی ،به نقطه
بازدارندگی رســیدهایم .این در حالی اســت که در همه
این دوران ،شاهد دشــمنی فزاینده آمریکا در مقابله با
پیشرفتملتایرانبودیم.
مردمجهان!ایندشمنانمانبودند که کوتاهآمدند،
بلکه این ملت ما بود که هر دشــمنی را از میدان بیرون
کرد.ملتایرانباحضور مؤثر و مشارکتفرا گیر در نظم
سیاســی برآمــده از انقــاب اســامی ،توانســت ضمــن
پایبندی به ارزشها و الهامبخشــی به ملتها ،مرحله

اولانقــاباســامیرابــاقــدرتو موفقیتطــی کندو
اینــک در گام دوم« ،سیاســت همســایگی» و «تعمیق
چندجانبهگرایــی اقتصــادی» را در اولویت دســتور کار
سیاستخارجیخودقرار دادهاست.
جمهوریاسالمیایرانخواستار تعاملحدا کثریبا
هم ه کشورهایجهانبخصوص کشورهایهمسایهو
دوستخوداست.جنگراهحلبحرانهانیستبلکه
مســیر حل بحران ،گفتوگو و تفاهم اســت .جمهوری
اســامی ایران به عنوان کشــوری قدرتمند در منطقه،
دارایارادهو تواناییبرای کمکبهحلبحرانهاست.
در یکسال گذشتهپیوندهایاقتصادیایرانتقویت
شــده و تجــارت منطق ـهای آن بهصورت چشــمگیری
ت و با گسترش زیرساختهای همکاری
رشد کرده اس 
اقتصــادی پایــدار ،فصــل نوینــی از دوســتی و اعتمــاد
متقابل پدیــد آمده اســت .این سیاســت همســایگی،
تســاز و ثباتآفرین اســت .ما در دوران
سیاستی امنی 
سختیهمســایگان،اثبات کردهایم کهیار همسایگان
خودهستیم.
در هم ه گفتوگوهای پرشــماری که با روســا و ســران
منطقه داشــتهام یکی از مهمترین نکات مشترک این
بوده کهامنیتمنطقهبایدب هصــورت«درونزاو بدون
مداخل ه خارجی» تأمین شود و راه آن ،همکاری است،
نه بلوکبندی .دوران پیــش رو ،دوران «همکاریهای
پایدار،رفاه،ثباتوبرادری»است،ا گر سرنوشتمنطقه
بهدستخود کشورهایمنطقهرقمبخورد.اشغالگران
و غاصبان ،رفتنی هســتند و همســایگان برای یکدیگر
باقیمیمانند.
روزگاری ،جنگــی بیــن دو ملــت ایــران و عــراق پدیــد
آورده بودند ولی امروز ،بزرگترین نماد برادری و رویداد
فرهنگی جهان یعنی راهپیمایی اربعین ،با مجاهدت
تهــای جهان
بینظیر مــردم عــراق و ایــران و دیگر مل 
برگزار میشودتااز یادوراهحسینبنعلیفرزندمحمد،
رســول خدا تجلیل کنند که جان خود و خانوادهاش را
برایرهاییمردماز جهالتورهاییآنهااز ظلمفدا کرد.
حضــار محتــرم! تمایــل دارم توجــه شــما را بــه یکــی
از جلو ههــایغمانگیــز بیعدالتــی کهســر منشــأهمه
بحرانهای منطقه اســت ،جلــب کنم .تاریــخ معاصر،
ملتــیمظلومتر از فلســطینو ظال متــر از رژیماشــغالگر
قدس بــه خــود ندیــده اســت .رژیــم صهیونیســتی که
بیــش از هفتــاد ســال آپارتایــد ،تجاوزگــری و کشــتار
زنــان و کــودکان منطقــه را در کارنام ه ســیاه خــود دارد،
بزرگترین زنــدان روی زمیــن را در غزه برپا کرده اســت و
استمرار شهرکسازیوتصاویر شیونو گریهمظلومان
فلســطینی در اثر غصب اراضی ،منــازل و مــزارع آنان ،و
کشتار فرزندانشان،بههمهنشانمیدهدهفتدهه
ظلمواشغالگریاسراییلپایانندارد.
تهــای مدعــی آزادی و دموکراســی بایــد پاســخ
دول 
بدهنــد کــه چــرا از فرمــول روشــن و عادالنــه جمهوری

داستان ملت ایران ،داستان ملتی
است که آموخته است روی پای
خود بایستد و به دیگری تکیه
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 که
در پی ملی کردن صنعت نفت
برای نجات از دست استعمار
انگلیس ،به آمریکا متوسل شد
ولی همانها علیه دولت وقت
ایران کودتا کردند

اســامی بــرای حــل مســأله فلســطین فــرار میکننــد؟
در فلســطین مظلوم ،ما به سیاســت فلســطین واحد
معتقدیــم .همــه ســرزمین فلســطین «از بحــر تــا نهر»
متعلقبهساکناناصلیاینسرزمینتاریخیومقدس
اســت .راه حل مســأله فلســطین فقط مراجعه به آرای
همهفلسطینیهااعماز مسلمانومسیحیویهودی
در قالببرگزارییکهمهپرسیفرا گیر است.
رژیم اشغالگر قدس که همچنان سرزمینهای دیگر
کشــورهایمنطقهرادر اشــغالدارد،نمیتواندشریک
صلحوامنیتباشد.
حضــار ارجمنــد!اجــازهدهیــدتوجهشــمارابــهیکی
دیگــر از جلو ههــای بیعدالتــی ،یعنــی برخــورد دوگانه
تهــایصلحآمیز هســتهایایرانجلب
غــرببافعالی 
کنــم .در حالیکه رکــن اساســی امنیت جهانــی« ،خلع
ســاح جهانی» اســت اما برخــی قدرتها تــاش دارند
با مسأل هســازی از فعالیتهای صلحآمیز ایران ،مسأله
اصلــییعنیخلعســاحجهانی،بهفراموشــیســپرده
شود.
من به عنوان نمایند ه ملت بزرگ ایــران صریحا اعالم
میکنم کــهجمهوریاســامیایرانبهدنبالســاخت
سالحاتمینیستواینسالحجاییدر دکتریندفاعی
مــانــدارد.اینحکمحکومتــی،در فتــوایرهبر معظم
انقــاب اســامی حفظ ـهاهلل اعــام شــده اســت و برای
دولــتو ملتایران،فتوایشــرعیرهبر معظمانقالب
اسالمیاز هر نظارتبینالمللینافذتر است.
این در حالی اســت که دولتهای مدعی ،خودشان
هــم تولیــد ســاحهای هســتهای را ادامــه داده و هــم
بــه کار بردهانــد و هــم ایــن تســلیحات را بــه رژیــم یاغی
صهیونیســتی هدیــه دادهانــد .کشــورهایی کــه بایــد
خلعسالحشــوند،جایزهمیگیرندو کشــورهایی کهبه
تعهداتخودپایبندبودهاند،حتیاز حقوقمندرجدر

یشــوند .در حالی که برنامه
«ان.پی.تی» نیز محروم م 
صلحآمیز هســتهایایــرانتنهــادو درصــدبرنامههای
یشــود ۳۵ ،درصــد
هســتهای جهــان را شــامل م 
بازرسیهااز تاسیساتماست.
ا کنــوناز حضار محتــرممیخواهمبــهدقتبهچند
نکتهتوجهکنند:
جمهوری اســامی با حســن نیت و با قصدی متین،
توافقنامهای را در سال ۲۰۱۵پذیرفت و در همان وهله
اول تمــام تعهــدات خــود را انجــام داد امــا نتیجــه آن،
عهدشکنیآمریکاو ِاعمالتحریمهاییبود کهبهاذعان
خودشانبیسابقهترینتحریمهایتاریخبود.تحریم،
مجــازات عدالتخواهــی و اســتقالل ملــت ایران اســت.
تحریم ،سالح کشتار جمعی است و همراهی یا سکوت
در مقابلآننیز کمکورضایتدادنبهظلماست.
این آمریکا بود که از توافق خارج شــد نه ایران .آژانس
بینالمللیانرژیاتمی ۱۵بار در گزارشهایخوداعالم
کرد کهایرانبهمفادتوافق کامالپایبندبودهاست.
ایران در عین حــال که هزین ه التزام بــه تعهدات خود
را پرداختــه ،اما بــه علت نقض عهــد طــرف آمریکایی و
ناپایبندی طرف اروپایی ،از منافع این توافق برخوردار
نشدهاست.
تهــای دیــده شــده در توافــق،
مــا بــر اســاس ظرفی 
اقداماتیقانونیانجامدادیمتاطرفناقضبهتعهدات
خود برگردد .ایران با پایبندی به تعهــدات خود ،محور
اصلی بقــای برجام بــوده و ا گر ابتکارهــا و انعطافهای
جمهــوری اســامی ایــران نبــود ،مذا کــرات در همــان
روزهاینخستمتوقفمیشد.
منطــق مذا کراتی ایــران بر مبنــای تحلیــل عادالنه از
تحوالتفقطیک کلمهاست«:پایبندیبهتعهدات».
نهــای اطمینانبخش صرفــا آمادگی
موضــوع تضمی 
بــرای یــک اتفــاق احتمالــی نیســت .مــا از یــک تجربــه
صحبتمیکنیم.ماتجرب هخروجآمریکااز برجاموبیش
از یکســالو نیمتعللدولت کنونی آمریکادر بازگشت
به تعهدات خود را پیش چشــم داریم .همین امروز که
دولت آمریــکا از قصد خــود برای بازگشــت بــه تعهدات
خود سخن میگوید ،صدای دیگری از داخل آن کشور
به گوشمیرسد کهتعهدپذیر بودن آمریکارازیر سوال
یبــرد .آیابا آنتجربــهو اینچش ـمانداز،میتوانیمدر
م
موضوعمهمتضمینپایداریتوافق،بامسامحهعمل
کنیم؟
البتهجمهوریاسالمیباامکاناتوسیعو ارتباطات
گســترده با جهان ،آثــار تحری مهــا را یکی پــس از دیگری
تهــای جدیــدی را خلق کرده اســت .به
خنثی و فرص 
اذعان رســمی دولت آمریکا ،سیاست فشار حدا کثری
علیهایرانشکستمفتضحانهخوردهاست.
ما مســیر خود را فــارغ از هرگونه توافق ،پیدا کــرده و با
قــدرت ادامه میدهیــم .ضمن اینکــه مــا در مذا کرات
جدی که داشتهایم ،نشان دادهایم که ا گر منافع ملت
ایرانتضمینشود،ارادهایقویبرایحلعادالنهاین
موضوعداریم .گرهتوافقهستهایاز همانجاییباید
باز شود که گرهخوردهاست.
دوســتان و همــکاران! آخریــن فــراز از ســخنان مــن
دربــاره ضــرورت عدالــت جهانــی اســت .همــه مــا و
تکتک انســانهای جهــان بایــد در ســاخت جهان
جدیدمشــارکتو حضــور فعاالنهو متعهدانهداشــته
باشــیم.جهــانجدیدا گــر بخواهدجهانــیاخالقیو
مشــروعو از نظر مردمجهان،مقبــولو از نظر توانایی
در حــل و فصل مشــکالت جهانی ،موفــق و پیروزمند
باشــد ،راهی ندارد جــز اینکه بر محــور عدالت جهانی
شــکل بگیــرد .ایــن مهــم نیازمنــد توجــه بــه اصولــی
ماننــد «احســاس مســئولیت مشــترک جهانــی در
مقابــل ظلــم و بیعدالتــی»« ،احتــرام بــه خواســت و
اراده ملتها و عدم مداخله در مســیر مســتقل رشــد
آنهــا»« ،نفــی اســتانداردهای دوگانــه»« ،مخالفــت با
جنگ و خشــونت»« ،اســتقالل و عادالنه عمل کردن
نهادهایبینالمللی»،و مهمتر از همه«نقشآفرینی
انســانهای صالح و عادل در شکلدهی به این نظم
جدید»است.
نگاه ما به آینده امیدوارانه اســت .مومنانه باور داریم
کهبر مبنایمشیتواراد هالهی،همانطور کهپیامبران
الهی بشــارت دادهانــد ،عدالــت ،جهانی خواهد شــد و
حکومت بندگان صالــح پــروردگار در زمین حکمفرما و
بشــریتباظهور آخرینمنجیرستگار میشود.الیس
الصبحبقریب.
از توجهشماسپاسگزارم.السالمعلیکمورحمهاهلل.

