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 جهان به »ایران قوی« نیازمند است
 رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل: 

ادامــه از صفحــه یــک| منطــق مــا ریشــه در همــان 
فرهنگ قرآنــی دارد که فرمود که »نــه ظلم کنید و نه زیر 
بار ظلم بروید.« سرنوشــت بسیاری از ملت ها با همین 
عبــارت رقم می خــورد. کســانی کــه از »قــدرِت منطق« 
بی بهره اند به »منطق زور« متوسل می شوند. منطقی 
که بــر پایــه عدالت باشــد، قدرت ســاز اســت و بــر دل ها 
حکومت می کند. کشوری که منطق ندارد، متوسل به 
کودتا، اشغالگری، مداخله نظامی، لشکرکشی، برخورد 
گزینشی با تروریسم و چه بسیار ظلم ها و بی عدالتی های 
دیگر می شــود. آیا توســل به ســاح اتمــی، جهــان را به 
ســوی عدالــت ســوق داد یــا زمینــه ســلطه گری شــد؟ 
کشته شــدن صدها هزار کودک عراقی، یمنی ، ســوری و 
افغان در خدمت کدام آرمان بشری بوده است؟ آیا اینها 

جلوه های ظلم و بی عدالتی در جهان نیستند؟
راستی ایران چه چیزی غیر از مطالبه حقوق قانونی و 
عادالنه خود خواسته است که زورمداران عالم، برآشفته 

شده اند؟
همکاران محترم

امــروز هژمونی طلبــی و روحیــه  جنــگ ســرد، دنیــا را 
آزار می دهــد و دوران جدیــدی از ناآرامــی، جهــاِن مــا را 
تهدید می کند. خواسِت ملت های جهان برای تحقق 
عدالت، شــدیدتر و اراده  آنها برای پیشرفت، استقال و 
برخورداری از امنیت، جدی تر شــده است. بارور شدن 
دکتریــن مقاومت، جلوه بــارز عزم ملت هــا برای تحقق 

عدالت است.
امــا در مقابــل، یکجانبه گرایــی به دنبــال عقــب نگــه 
داشتن کشــورها از مســیر توسعه مســتقل خود است. 
آمریــکا نمی توانــد بپذیــرد کــه کشــورها روی پــای خود 
بایســتند و خام اندیشــانه، نظامی گــری را مایــه امنیت 

تصور می کند.
دوســتان آمریکا نیز وضع بهتــری ندارند. آنچــه امروز 
در اروپا رخ می دهد آینه ای اســت از آنچــه در دهه های 
گذشــته در آســیای غربی اتفــاق افتاده اســت. ماهیت 
لشکرکشــی به غرب آســیا و گســترش ناتو به شــرق اروپا 
کــه در هر دو، سرنوشــت  تفاوتی با یکدیگــر ندارند، چرا
کشورها توسط آمریکایی تعریف می شود که منافع خود 

را با هزینه  دیگران دنبال می کند.
آقــای رئیــس، حضــار محتــرم! انقــاب اســامی آغــاز 
حرکت ملت ایران برای رسیدن به جایگاه شایسته خود 
بــود و در ایــن دوران، بحران های مختلفــی را همچون 
کودتا، تروریســم داخلی، تجزیه طلبی، جنگ، آشوب و 
تحریم پشت سر گذاشت که هیچ یک از آنها به تنهایی، 

برای بسیاری از کشورها قابل تحمل نبود.
از زمانی کــه رئیس جمهوری وقــت ایران محمدعلی 
رجایی پای خود را که آثار شــکنجه  رژیم تحت حمایت 
آمریــکا در آن نمایــان بــود، روی ایــن تریبون گذاشــت، 
بیــش از چهــل ســال می گــذرد. او مدتــی پــس از آن 
سخنرانی، به دســت گروهک تروریستی مورد حمایت 

آمریکا به شهادت رسید.
چهــار دهــه پیــش، ملــت ایــران بــه رهبــری امــام 
خمینی)ره( با بیرون کــردن بیگانگان از مملکت خود، 
کنــون ملت های  بر سرنوشــت خویش مســلط شــد و ا
منطقه بــا الگوبــرداری از آن تجربه، به دنبال به دســت 

گرفتن سرنوشت خود هستند.
ملت ایران که خود قربانی تروریســم بوده است، امروز 
به تکیه گاه امنیت در منطقه و پیشتاز راستین مبارزه با 

تروریسم در جهان تبدیل شده است.
ملت ایــران برای رســیدن به اهداف متعالــی عادالنه 
خود، هزینه داده اســت؛ چه آن زمان که صــدام قرارداد 
الجزایر را پاره کرد و جنگ تمام عیار نظامی را علیه ما آغاز 
کرد و چه زمانی که رئیس جمهوری سابق آمریکا توافق 
هسته ای را زیر پا گذاشت و جنگ تمام عیار اقتصادی 
راه انداخت و از جلوه جدیدی از جنایت علیه بشــریت 

پرده برداری کرد.
مدتی پیش رئیس  جمهوری سابق آمریکا اعام کرد که 
داعش را آمریکا ایجاد کرده است؛ برای ما فرقی نمی کند 
که داعش، ساخته  دست کدام یک از دولت های آمریکا 
باشد. مسأله این است که دولتی از آن طرف کره زمین، 
تصمیــم گرفــت کــه جغرافیــای منطقه  مــا را بــه قیمت 
ریختن خون صدها هزار زن و کودک، دوباره خط کشی 
کند اما جمهــوری اســامی، این پــروژه را متوقــف کرد و 
ســپس به عقب رانــد. فرماندهی و قهرمــان این جنگ 
علیــه تروریســم و نابودکننــده  داعــش کســی نبــود جــز 
ســردار سپهبد قاسم ســلیمانی. کســی که در راه آزادی 
ملت های منطقه به شهادت رسید و رئیس جمهوری 

سابق آمریکا سند این جنایت را به اسم خود زد.
کــه  جنایتــی  بــه  قضائــی  عادالنــه  رســیدگی 
رئیس جمهــوری 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 
کمه آمر و مباشر شهادت سپهبد قاسم سلیمانی  محا
را از طریق یــک دادگاه عادالنه تــا حصول نتیجه دنبال 

خواهیم کرد.
خانم ها و آقایان! داستان ملت ایران، داستان ملتی 
اســت کــه آموختــه اســت روی پــای خــود بایســتد و به 
دیگری تکیه نکنــد؛ این تجربــه را زمانی آموخــت که در 
هــر دو جنگ جهانی،  اعــام بی طرفی کرد امــا در هر دو 
بار اشــغال نظامی شــد؛ یا آنجایی که در پی ملی کردن 
صنعت نفت برای نجات از دست استعمار انگلیس، به 
آمریکا متوسل شد ولی همان ها علیه دولت وقت ایران 
کودتــا کردنــد؛ و آنجایــی که در یــک توافــق چندجانبه  
بین المللی که مورد تایید شــورای امنیت سازمان ملل 
قــرار گرفته بود، وعــده  رفع تحریــم گرفت ولی خــود را در 

برابر بی رحمانه ترین نظام تحریم ها یافت.
حضار محتــرم! ملت ایران با داشــتن همین نگرش و 
آن تجارب،  سیاست ایستادگی و پیشرفت را دنبال کرده 
اســت. دقیقا به خاطر نظم سیاســی و مدنی پیشرفته 
و مســتحکم و عقانی، ایران اســامی علیرغــم تحریم و 
تهدید، امروز یک کشــور قوی،  با دســتاوردهای عظیم 
علمــی و فنــی و اســتقال بی نظیــر در ســطح منطقه و 
جهان اســت. مــا معتقدیم کــه امــروز جهان بــه »ایران 

قوی« نیازمند است.
امروز ما در عین صادرات نفت و گاز،  شــبکه گســترده  
توزیــع بــرق و گاز را در سراســر کشــور ایجاد کرده ایــم؛  در 
دانش  و علوم پیشــرفته از جمله سلول های بنیادین، 
صنایع فضایی، بایو و نانوتکنولوژی و علوم هســته ای 
پیشتاز هســتیم؛  رشــد ایران در شــاخص های توسعه  
انسانی، چشمگیر است. زیرساخت های رفاه اجتماعی 
از جمله پوشــش بیمه به طور گســترده برای جمعیت 
8۵ میلیونــی ایــران ایجاد شــده اســت و مردم ســاالری 
گیــر در ســاختار حکومتــی جمهــوری  به صــورت فرا
اســامی نهادینه و به رویه  اساســی نظام تبدیل شــده 
است. در حالی که ما در دوران جنگ، حتی برای خرید 
کنون با دســتیابی به  ســیم خاردار نیز تحریم بودیــم، ا
دانش فنی پیشــرفته ترین تجهیزات نظامی، به نقطه  
بازدارندگی رســیده ایم. این در حالی اســت که در همه  
این دوران، شاهد دشــمنی فزاینده آمریکا در مقابله با 

پیشرفت ملت ایران بودیم.
مردم جهان! این دشمنان ما نبودند که کوتاه آمدند، 
بلکه این ملت ما بود که هر دشــمنی را از میدان بیرون 
گیر در نظم  کرد. ملت ایران با حضور مؤثر و مشارکت فرا
سیاســی برآمــده از انقــاب اســامی، توانســت ضمــن 
پایبندی به ارزش ها و الهام بخشــی به ملت ها، مرحله 

اول انقــاب اســامی را بــا قــدرت و موفقیت طــی کند و 
اینــک در گام دوم، »سیاســت همســایگی« و »تعمیق 
چندجانبه گرایــی اقتصــادی« را در اولویت دســتور کار 

سیاست خارجی خود قرار داده است.
کثری با  جمهوری اسامی ایران خواستار تعامل حدا
همه  کشورهای جهان بخصوص کشورهای همسایه و 
دوست خود است. جنگ راه حل بحران ها نیست بلکه 
مســیر حل بحران، گفت وگو و تفاهم اســت. جمهوری 
اســامی ایران به عنوان کشــوری قدرتمند در منطقه، 
دارای اراده و توانایی برای کمک به حل بحران هاست. 
در یک سال گذشته پیوندهای اقتصادی ایران تقویت 
شــده و تجــارت منطقــه ای آن به صورت چشــمگیری 
رشد کرده است  و با گسترش زیرساخت های همکاری 
اقتصــادی پایــدار، فصــل نوینــی از دوســتی و اعتمــاد 
متقابل پدیــد آمده اســت. این سیاســت همســایگی، 
سیاستی امنیت ســاز و ثبات آفرین اســت. ما در دوران 
سختی همســایگان، اثبات کرده ایم که یار همسایگان 

خود هستیم.
در همه  گفت وگوهای پرشــماری که با روســا و ســران 
منطقه داشــته ام یکی از مهم ترین نکات مشترک این 
بوده که امنیت منطقه باید به صــورت »درون زا و بدون 
مداخله  خارجی« تأمین شود و راه آن، همکاری است، 
نه بلوک بندی. دوران پیــش رو، دوران »همکاری های 
گر سرنوشت منطقه  پایدار، رفاه،  ثبات و برادری« است، ا
به دست خود کشورهای منطقه رقم بخورد. اشغالگران 
و غاصبان، رفتنی هســتند و همســایگان برای یکدیگر 

باقی می مانند.
روزگاری، جنگــی بیــن دو ملــت ایــران و عــراق پدیــد 
آورده بودند ولی امروز، بزرگ ترین نماد برادری و رویداد 
فرهنگی جهان یعنی راهپیمایی اربعین، با مجاهدت 
بی نظیر مــردم عــراق و ایــران و دیگر ملت هــای جهان 
برگزار می شود تا از یاد و راه حسین بن علی فرزند محمد، 
رســول خدا تجلیل کنند که جان خود و خانواده اش را 
برای رهایی مردم از جهالت و رهایی آنها از ظلم فدا کرد.

حضــار محتــرم! تمایــل دارم توجــه شــما را بــه یکــی 
از جلوه هــای غم انگیــز بی عدالتــی که ســر منشــأ همه 
بحران های منطقه اســت، جلــب کنم. تاریــخ معاصر، 
ملتــی مظلوم تر از فلســطین و ظالم تــر از رژیم اشــغالگر 
قدس بــه خــود ندیــده اســت. رژیــم صهیونیســتی که 
کشــتار  آپارتایــد، تجاوزگــری و  بیــش از هفتــاد ســال 
زنــان و کــودکان منطقــه را در کارنامه  ســیاه خــود دارد، 
بزرگ ترین زنــدان روی زمیــن را در غزه برپا کرده اســت و 
استمرار شهرک سازی و تصاویر شیون و گریه مظلومان 
ع آنان، و  فلســطینی در اثر غصب اراضی،  منــازل و مــزار
کشتار فرزندان شان، به همه نشان می دهد هفت دهه 

ظلم و اشغالگری اسراییل پایان ندارد.
دولت هــای مدعــی آزادی و دموکراســی بایــد پاســخ 
بدهنــد کــه چــرا از فرمــول روشــن و عادالنــه جمهوری 

اســامی بــرای حــل مســأله فلســطین فــرار می کننــد؟ 
در فلســطین مظلوم، ما به سیاســت فلســطین واحد 
معتقدیــم. همــه ســرزمین فلســطین »از بحــر تــا نهر« 
کنان اصلی این سرزمین تاریخی و مقدس  متعلق به سا
اســت. راه حل مســأله فلســطین فقط مراجعه به آرای 
همه فلسطینی ها اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی 

گیر است. در قالب برگزاری یک همه پرسی فرا
رژیم اشغالگر قدس که همچنان سرزمین های دیگر 
کشــورهای منطقه را در اشــغال دارد، نمی تواند شریک 

صلح و امنیت باشد.
حضــار ارجمنــد! اجــازه دهیــد توجه شــما را بــه یکی 
دیگــر از جلوه هــای بی عدالتــی، یعنــی برخــورد دوگانه 
غــرب با فعالیت هــای صلح آمیز هســته ای ایران جلب 
کنــم. در حالی که رکــن اساســی امنیت جهانــی، »خلع 
ســاح جهانی« اســت اما برخــی قدرت ها تــاش دارند 
با مسأله ســازی از فعالیت های صلح آمیز ایران، مسأله 
اصلــی یعنی خلع ســاح جهانی، به فراموشــی ســپرده 

شود.
من به عنوان نماینده  ملت بزرگ ایــران صریحا اعام 
می کنم کــه جمهوری اســامی ایران به دنبال ســاخت 
ساح اتمی نیست و این ساح جایی در دکترین دفاعی 
مــا نــدارد. این حکم حکومتــی، در فتــوای رهبر معظم 
انقــاب اســامی حفظــه اهلل اعــام شــده اســت و برای 
دولــت و ملت ایران، فتوای شــرعی رهبر معظم انقاب 

اسامی از هر نظارت بین المللی نافذتر است.
این در حالی اســت که دولت های مدعی، خودشان 
هــم تولیــد ســاح های هســته ای را ادامــه داده و هــم 
بــه کار برده انــد و هــم ایــن تســلیحات را بــه رژیــم یاغی 
صهیونیســتی هدیــه داده انــد. کشــورهایی کــه بایــد 
خلع ساح شــوند، جایزه می گیرند و کشــورهایی که به 
تعهدات خود پایبند بوده اند، حتی از حقوق مندرج در 

»ان.پی.تی« نیز محروم می شــوند. در حالی که برنامه 
صلح آمیز هســته ای ایــران تنهــا دو درصــد برنامه های 
درصــد   3۵ می شــود،  شــامل  را  جهــان  هســته ای 

بازرسی ها از تاسیسات ماست.
کنــون از حضار محتــرم می خواهم بــه دقت به چند  ا

نکته توجه کنند:  
جمهوری اســامی با حســن نیت و با قصدی متین، 
توافقنامه ای را در سال 201۵ پذیرفت و در همان وهله  
اول تمــام تعهــدات خــود را انجــام داد امــا نتیجــه آن، 
عهدشکنی آمریکا و ِاعمال تحریم هایی بود که به اذعان 
خودشان بی سابقه ترین تحریم های تاریخ بود. تحریم، 
مجــازات عدالتخواهــی و اســتقال ملــت ایران اســت. 
تحریم، ساح کشتار جمعی است و همراهی یا سکوت 

در مقابل آن نیز کمک و رضایت دادن به ظلم است.
این آمریکا بود که از توافق خارج شــد نه ایران. آژانس 
بین المللی انرژی اتمی 1۵ بار در گزارش های خود اعام 

کرد که ایران به مفاد توافق کاما پایبند بوده است.
ایران در عین حــال که هزینه  التزام بــه تعهدات خود 
را پرداختــه، اما بــه علت نقض عهــد طــرف آمریکایی و 
ناپایبندی طرف اروپایی، از منافع این توافق برخوردار 

نشده است.
مــا بــر اســاس ظرفیت هــای دیــده شــده در توافــق، 
اقداماتی قانونی انجام دادیم تا طرف ناقض به تعهدات 
خود برگردد. ایران با پایبندی به تعهــدات خود،  محور 
گر ابتکارهــا و انعطاف های  اصلی بقــای برجام بــوده و ا
کــرات در همــان  جمهــوری اســامی ایــران نبــود، مذا

روزهای نخست متوقف می شد.
کراتی ایــران بر مبنــای تحلیــل عادالنه از  منطــق مذا
تحوالت فقط یک کلمه است: »پایبندی به تعهدات«. 
موضــوع تضمین هــای اطمینان بخش صرفــا آمادگی 
بــرای یــک اتفــاق احتمالــی نیســت. مــا از یــک تجربــه 
صحبت می کنیم. ما تجربه  خروج آمریکا از برجام و بیش 
از یک ســال و نیم تعلل دولت کنونی آمریکا در بازگشت 
به تعهدات خود را پیش چشــم داریم. همین امروز که 
دولت آمریــکا از قصد خــود برای بازگشــت بــه تعهدات 
خود سخن می گوید، صدای دیگری از داخل آن کشور 
به گوش می رسد که تعهدپذیر بودن آمریکا را زیر سوال 
می بــرد. آیا با آن تجربــه و این چشــم انداز، می توانیم در 
موضوع مهم تضمین پایداری توافق، با مسامحه عمل 

کنیم؟
البته جمهوری اسامی با امکانات وسیع و ارتباطات 
گســترده با جهان، آثــار تحریم هــا را یکی پــس از دیگری 
خنثی و فرصت هــای جدیــدی را خلق کرده اســت. به 
کثری  اذعان رســمی دولت آمریکا، سیاست فشار حدا

علیه ایران شکست مفتضحانه خورده است.
غ از هرگونه توافق، پیدا کــرده و با  ما مســیر خود را فــار
کرات  قــدرت ادامه می دهیــم. ضمن اینکــه مــا در مذا
گر منافع ملت  جدی که داشته ایم، نشان داده ایم که ا
ایران تضمین شود، اراده ای قوی برای حل عادالنه این 
موضوع داریم. گره توافق هسته ای از همان جایی باید 

باز شود که گره خورده است.
دوســتان و همــکاران! آخریــن فــراز از ســخنان مــن 
دربــاره ضــرورت عدالــت جهانــی اســت. همــه مــا و 
تک تک انســان های جهــان بایــد در ســاخت جهان 
جدید مشــارکت و حضــور فعاالنه و متعهدانه داشــته 
گــر بخواهد جهانــی اخاقی و  باشــیم. جهــان جدید ا
مشــروع و از نظر مردم جهان، مقبــول و از نظر توانایی 
در حــل و فصل مشــکات 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 بی عدالتــی«، »احتــرام بــه خواســت و 
اراده ملت ها و عدم مداخله در مســیر مســتقل رشــد 
آنهــا«، »نفــی اســتانداردهای دوگانــه«، »مخالفــت با 
جنگ و خشــونت«، »اســتقال و عادالنه عمل کردن 
نهادهای بین المللی«، و مهم تر از همه »نقش آفرینی 
انســان های صالح و عادل در شکل دهی به این نظم 

جدید« است.
نگاه ما به آینده امیدوارانه اســت. مومنانه باور داریم 
که بر مبنای مشیت و اراده  الهی، همان طور که پیامبران 
الهی بشــارت داده انــد، عدالــت، جهانی خواهد شــد و 
حکومت بندگان صالــح پــروردگار در زمین حکمفرما و 
بشــریت با ظهور آخرین منجی رستگار می شود. الیس 

الصبح بقریب.
از توجه شما سپاسگزارم. السام علیکم و رحمه اهلل.

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 

بی طرفی 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 همان ها علیه دولت وقت 

ایران کودتا کردند 


