
اخبار كشور

توزیعکاغذایرانیبرایناشرانآغازمیشود
مرحلهاولدریافتپیشفاکتورکاغذایرانیازامروزآغازمیشود.

پسازاعالمفراخوانثبتنامناشرانبرایدریافتکاغذایرانیواستقبالناشران،
متقاضیانمشمولدریافتکاغذدراینمرحلهمیتوانندازامروزپنجشنبه۳۱شهریور
برایدریافتپیشفاکتوروواریزوجهکاغذموردنیازخودبهســامانهتوزیعکاغذاز
اینجامراجعهکنند.کاغذایرانیبراساستعدادعناوینثبتشدهدربانکاطالعات
خانهکتابوادبیاتایران)اعالموصول(،تعدادعناویندرخواستشدهبرایدریافت
کاغذومیزانشــمارشکاغذهایدریافتشدهپیشینبااولویتتاریخثبتنام،بین
ناشرانمتقاضیتوزیعخواهدشد.متقاضیانیکهدراینمرحلهمشمولدریافتکاغذ
شــدهاندپسازواریزکاملمبلغاعالمی،حوالهدریافتکاغذخودراازخانهکتابو

ادبیاتایرانتحویلوبرایدریافتکاغذبهانبارتوزیعکاغذمراجعهخواهندکرد.
فراخوانسیزدهمینجشنوارهمردمیفیلمعمارمنتشرشد

دبیرخانهجشــنوارهمردمیفیلمعمارفراخوان»سیزدهمین«دورهاینرویداد
سینماییرادر۵بخش»رقابتاصلیجشنواره«،»جوایزمردمی«،»فیلمما«،»اکران
مردمی«و»قصهما«اعالمکرد.دربخش»رقابتاصلیجشــنواره«آثاردریافتیبا
قالبهایداستانی،مستند،پویانمایی،نماهنگ،تولیداتتلویزیونی،فیلمماوفیلمنامه
ودرموضوعــات»رویایایرانــی«،»نقددرونگفتمانــی«»حافظهملی«،»جنگ
اقتصادی«،»جنگنرم«،»ملتقهرمان«،»نهضتجهانیمستضعفین«و»فتنه۸۸«
باهمبهرقابتمیپردازند.براساساینفراخوان،هنرمندانتا۲۰آبانماهفرصتدارند
نسبتبهثبتناماثرخوددرپایگاهجشنوارهبهنشانیAmmarFilm.irوتحویل

اثرشانبهدبیرخانهجشنوارهاقدامکنند.
چهکسانیشورایسینماراتشکیلمیدهند؟

پسازوقفهای۱۲ســالهدرفعالیتشورایسینما،اعضایجدیداینشورا،در
احکامجداگانهایازسویمعاوناولرئیسجمهورمنصوبشدند.

براساساحکامصادرهازسویمعاوناولرئیسجمهور،محمدمهدیاسماعیلی
وزیرفرهنگوارشاداسالمی،پیمانجبلیرئیسسازمانصداوسیما،آیتاهللعلیرضا
اعرافیرئیسمرکزمدیریتحوزههایعلمیهکشــور،یوســفنوریوزیرآموزشو
پرورش،محمدعلیزلفیگلوزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری،حجتاالسالموالمسلمین
سیدسعیدرضاعاملیدبیرشورایعالیانقالبفرهنگی،حجتاالسالموالمسلمین
محمدقمیرئیسســازمانتبلیغاتاســالمی،شهاباســفندیاریرئیسدانشگاه
صداوســیماومحمدخزاعیرئیسسازمانسینماییبهعنواناعضایحقوقیجدید
اینشورابهریاستمعاوناولرئیسجمهورمعرفیشدهاند.همچنینابوالقاسمطالبی،
مسعودنقاشزاده،مجیدشاهحســینی،داوودمیرباقری،منوچهرشاهسواری،مریال
زارعیوپوراندرخشــندهنیزدراینشورابهعنواناشخاصحقیقیمعرفیشدند.
درحکمصادرهازسویمحمدمخبربهعنوانرئیساینشورا،وزیرفرهنگبهعنوان

نایبرئیسورئیسسازمانسینماییکشوربهعنواندبیراینشورامعرفیشدهاند.
آغازپویشاعطاینوشتافزاربهمحرومان

درنخســتیننشستیکهباحضورتولیدکنندگاننوشــتافزاربرگزارشد،یک
میلیونخودکاربرایکمکبهدانشآموزانکمبرخورداراهداشــد.سعیدحسینی،
دبیرپویشملی»همهحاضر«کهدرنخستینقسمتبرنامه»همهحاضر«شبکهسه
ســخنمیگفت،اینپویشرااتفاقیبرایکمکبهتحصیلدانشآموزانبیبضاعت
توصیفکردوگفت:اینپویشفقطبهتامینملزوماتتحصیلیمحدودنمیشــود،
بلکهمیتواندباشــورونشاطیکهدردانشآموزانکمبضاعتبهوجودمیآورد،آنان
رابهدرسخواندنتشویقکند.ویتصریحکرد:هیچکسنبایدبهخاطرمحرومیت
ازنوشــتافزارازتحصیلبازبماند.دبیــرپویش»همهحاضر«بابیاناینکهتامین
نوشــتافزاردانشآموزانکمبرخوردارگاماولبرگزاریاینپویشاستعنوانکرد:
درگامهایبعدیدیگرنیازهایدانشآموزاندرقالباینپویشتامینخواهدشــد.
حســینیهمافزاییتمــامپویشهایمرتبطباحمایــتازدانشآموزانکمبضاعت
رایکــیدیگــرازاهدافپویش»همهحاضر«معرفیکــردوادامهداد:گاهیاتفاق
میافتدبهخاطرآنکههماهنگیالزمدرتوزیعکمکهاوجودندارد،بهیکمنطقه
بستههایمتعددارســالمیشــوددرحالیکهبرخیمناطقازطرفهیچنهادی
پشتیبانینمیشوند.حســینیامکانارائهگزارشمستمرومداومرایکیازمزایای
همراهیوهماهنگیبخشهایمختلفدرکمکبهدانشآموزانکمبضاعتدانستو
خاطرنشانکرد:دراولینجلسهایکهباتولیدکنندگانبرگزارشد،دکترعالیپور،یکی
ازتولیدکنندگاننوشتافزاریکمیلیونخودکاربهپویشاهداکردند.برنامه»همه
حاضر«هرروزساعت۱۸:۳۰بهصورتزندهازشبکهسهپخشخواهدشدودرآن
مهماناندربارهپویشسخنخواهندگفت.پویشملی»همهحاضر«قصدداردیک
میلیونبستهنوشتافزاررادراختیاردانشآموزانمناطقکمبرخوردارقراردهد.کد

دستوری#77*7۸۰*برایکمکبهاینپویشدرنظرگرفتهشدهاست.

شهید سیدمرتضی آوینی)ره(: شایدجنگخاتمهیافته
باشد،امامبارزههرگزپایاننخواهدیافت.
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اخبار ادبی و هنری

رهبر انقالب در دیدار جمعی از پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس:

پیروزی و صیانت از کشور
با مقاومت حاصل می شود نه تسلیم

Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

برگرد  ای طراوت سرسبز باغ ها
پایان بده به عمر دراز فراق ها

تنورسینهما
دلمشکستیوجانمهنوزچشمبهراهت

شــبیسیاهمودرآرزویطلعتماهت
درانتظارتوچشممسپیدگشتوغمینیست

اگرقبولتوافتدفدایچشــمسیاهت
زگردراهبرونآکهپیردســتبهدیوار

بهاشکوآهیتیماندویدهبرسرراهت
بیاکهاینرمدچشمعاشقانتوایشاه

نمیرمــدمگرازتوتیایگردســپاهت
بیاکهجزتوسزاواراینکالهوکمرنیست

توییکهسودهکمربندکهکشانبهکالهت
جمالچونتوبهچشمونگاهپاکتواندید

بهرویچونمنیالحقدریغچشمونگاهت
درانتظــارتومیمیرمودرایندمآخر

دلمخوشستکهدیدمبهخوابگاهبهگاهت
اگربهباغتوگلبردمیدومنبهدلخاک

اجازتیکهســربرکنمبهجایگیاهت
تنورسینهماراایآسمانبهحذرباش

کهرویماهســیهمیکندبهدودهآهت
کنونکهمیدمدازمغربآفتابنیابت

چهکوههایسالطینکهمیشودپَرکاهت
توییکهپشــتوپناهجهادیانخدایی

کهسرجهادتوییوخداستپشتپناهت
خــداوبالجوانینهدبــهگردنپیری

توشــهریارخمیدیبهزیربارگناهت
مرحوم شهریار

بغضهایَترکخورده
ســرودنی بــرای بهانــه زیباتریــن

تنهــادلیــلخلقــتبــودونبودنی
باتوشــروعمیشــوداینبارشعرمن

زیــرافقطتویــیتوهوادارشــعرمن
قصیدههــا غزلهــا تمــام گلــواژه

ســبکجدیدگویشوطــراحایدهها
پایانخوابهایدروغینبهدستتوست

جاندوبارهدادنبردینبهدستتوست
نــوریکهبیتوجلوهکندتارمیشــود

حتیبهشــتبیتوهماننارمیشــود
بیسمتوســوترازهمهبادهایشهر

حرفرســیدنتوچهتکرارمیشــود
اینروزهابدونتوشــبجلوهمیکنند

اینآســمانبــدونتوآوارمیشــود
بایدبیاییازســفرایســایهســپید

خورشــیدازنبــودنتوتارمیشــود
دنیامرابهغیرتومشــغولکردهســت

آمدنــتکارمیشــود درغــربضــِدّ
تونیســتیواینهمهبغضترکترک

داردبــهرویســینهتلمبارمیشــود
پــسزودتربیــازســفرایصبورمن

آخرشکســتپایظهــورتغرورمن
برگــردتاکــهآینههابیتونشــکنند

آیینههــاحکایــتجــانودلمنند
برگــردتاکهخندهشــودگریههایما

پیــشخدارودنفــس»ایخدایما«
برگــردایطــراوتسرســبزباغهــا

پایــانبــدهبــهعمــردرازفراقهــا
برگرداصلمطلبوخاطرنشــانعشق

سوگندمیخورمبهتویعنیبهجانعشق
مــاهرچهمیکنیمکهآدمنمیشــویم

برخیمهگاهســبزتومحرمنمیشویم
تقصیرماســتاینهمهدوریوانتظار

ماحقمانهمیشــهخزاناستنهبهار
ماعاشــقیموهیچدعایــینمیکنیم

مافکــرمیکنیــمریایــینمیکنیم
مابیخودیبهنامتوســوگندمیخوریم

وقتــیکهازگنــاهوجهالتهمهپُریم
مــاکهلیاقتتووعشــقتنداشــتیم

بیخودبهروینامخود»عاشق«گذاشتیم
محمدحسن بیات لو

اشکهایانتظار
جمعــهیعنيزانويغــمدربغل
بــرســرســجادههايالعجــل
جمعهیعنــياشــکهايانتظار
جمعهیعنيشــکوهازهجرانیار
جمعــهیعنــيآه.الغوث.االمــان
درفــراقمهــديصاحــبزمان

؟؟؟؟؟
دوبارهبرمیگردی

دیدیــمتــورادوبــارهبرمیگــردی
برمیگــردی ســتاره از پــر بــاغ از

گفتندکهچارهنیســتبــردردفراق
انــگار!بــرایچــارهبــرمیگردی
؟؟؟؟؟

خودتبخوان!
آقااجازه!ایندوسهخطراخودتبخوان!

قبلازهجومســرزنشوحرفدیگران
آقااجازه!پشــتبهمنکــردهقلبتان

دیگرنمیدهدبهدلمرویخوشنشان!
قصدمگالیهنیســت،اجازه!نهبهخدا!

اصالبهایننوشــتهبگویید»داستان«
منخستهامازآتشوازخاک،اززمین

آخرالزمــان! از فاجعــه، احتمــال از
مژگان عباسی

دلپروانه
دنیابهدورشــهرتودیواربســتهاست

هرجمعهراهسمتتوانگاربستهاست
کیعیدمیرسدکهتکانیدهمبهخویش؟

هرگوشــهازاتاقدلمتاربســتهاست
شبهابهدورشمعکسیچرخمیخورد

پروانهایکهدلبهدِلیاربســتهاست
ازتوهمیشهحرفزدنکارمشکلیاست

درمیزنیموخانهگفتاربســتهاســت
بایدبهدســتشــعرنمیدادمعشقرا

حتیزبانســادهاشــعاربســتهاست
وقتیغروبجمعهرســد،بیتو،آفتاب

انگاربرگلویخودشداربســتهاست
میترســمآخرشتونیایــیوپُرکنند

درشهرشاعریزجهان،باربستهاست
نجمه زارع

حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اســالمی صبح روز گذشته در آیین تجلیل 
از پیشکســوتان دفاع مقدس، جنگ تحمیلی را، 
نتیجه سیاست راهبردی امپراطوری نظام سلطه در 
دشــمنی با جمهوری اسالمی و ملت ایران خواندند 
و افزودند: با وجود حمایــت همه جانبه قدرت های 
جهانی از صداِم جاه طلــب و دیوانه قدرت، جنگ 
در پرتو سه عنصر »قدرت جوشان انقالب، رهبری 
بسیار مؤثر امام و خصوصیات فاخر و برجسته ملت 
ایــران« از یک تهدید قطعی و بزرگ به یک فرصت 
بزرگ تبدیل شد که روایت صحیح و دقیق این فصل 
شورانگیز و هیجان آور از تاریخ ایران به نسل جوان 
و نوجوان، اســتمرار موفقیت های انقالب را تضمین 

خواهد کرد.
فرماندهکلقوا،دفاعمقــدسراحادثهایپرهیجان،
پرمعناوپرفایدهبرایامروزوفردایکشــورخواندندوبا
عرضمراتباحتراموارادتبهپیشکسوتاندفاعمقدس
افزودند:پیشکسوتانزودترازدیگراننیازحیاتیآنمقطع
راشناختندوبرایتأمینایننیازبهمیدانپرحادثهجنگ
وجهادوایثارشــتافتند،بنابراینتمجیدواحترامبهآنها

وظیفهایقطعیوهمگانیاست.
نسل کنونی از واقعیات و حقایق دفاع مقدس آگاه شود

حضرتآیتاهللالعظمیخامنهایبااشــارهبهاینکهبا
گذشــتزمان،ابعادوحقایِقحوادثینظیردفاعمقدس،
بیشتروبهترقابلدرکمیشود،افزودند:بایدبهگونهای
عمــلکردکهمعرفتوآگاهیبــه»حقایقدفاعمقدس
بهعنوانبرههایدرخشــانوتأثیرگذار«،بهطورمستمر
افزایــشیابدونســلکنونــیازواقعیــاتوحقایقآن
دورانآگاهشــودکهتالشدراینزمینهتوقعیجدیاز
پیشکسوتاندفاعمقدسومتولیاناینگونهمسائلاست.

ایشانبااشارهبهاسنادومدارکمنتشرشدهازجنگ
تحمیلیازســویغربافزودند:ایــناعترافات،حقانیت
حرفهایماراکهزمانیادعاوتصورمیشد،ثابتمیکند.

چرایی تحمیل جنگ به ایران
فرمانــدهکلقوا،تحمیلجنگبهایرانراواکنش
طبیعیســلطهگرانجهانیبهپیروزیانقالباسالمی
خواندندوگفتند:انقالبملتایران،صرفاًشکستیک
نظاموابستهوفاســدویکضربهمقطعیبهآمریکاو
اســتکبارنبودبلکهتهدیدامپراطورینظامسلطهبود
ومســتکبرانغربوشــرقبادرکعمقاینتهدید،
جنگراباتشویقوتحریکصدامبرملتایرانتحمیل

کردند.
ایشانهدفازجنگتحمیلیراجلوگیریازانتقال
پیــاموحرفهاینوملتایرانبهدیگرملتهاازجمله
نهراســیدنازآمریکاوایســتادگیومقاومتدرمقابل
ظلــموتبعیضجهانیدانســتندوافزودند:ظهورنظام
سیاســیمســتقلوالهامبخش،آنهمدرکشوریکه
نقطهامید،اتکاءوطمعورزیآمریکابهشــمارمیرفت
برایآمریکاوسلطهگران،اصاًلقابلتحملنبود،بنابراین
بعدازتحــرکاِتناکامیهمچونکودتا،حملهبهطبس
وتحریکقومیتها،جنگیتمــامعیاررابهملتایران

تحمیلکردند.
فرمانــدهکلقواافزودند:اینحملهسراســریالبته
درذهنانقالبیون،پیشبینینمیشــدامابرایعناصری
ازنیروهایمســلحکهمجرببودندوبرایشخصیتهای

برجستهومستقلجهانغیرمنتظرهنبود.
رهبــرانقــالبدرهمیــنزمینهبهســخناناحمد
ســکوتورهرئیسجمهورفقیدگینهدردیداریخصوصی
باایشــاناشارهکردندوگفتند:آقایسکوتورهمعتقدبود
وقوعجنگتحمیلیناگزیربودهاست،چونامپریالیزماگر
نتواندانقالبیراتضعیفیامهارکندحتماًجنگیسنگین

رابهآنتحمیلخواهدکرد.

اگر در مقطع آزادی خرمشهر، دفاع پایان می یافت 
صدام حتمًا مجددًا پیشروی می کرد 

حضرتآیتاهللالعظمیخامنهایباانتقادازســخنان
کســانیکهغیرمسئوالنهایرانرامسئولجنگتحمیلی
میدانندومیگوینددفاعمقدسبایدبعدازآزادســازی
خرمشــهرپایانمییافتگفتند:حادثهپایانجنگیعنی
حملهوپیشرویصدامبعدازپذیرشقطعانه۵۹۸ازجانب
ایرانوبعدازآن،حملهمرصاد،نشاندادکهاگردرمقطع
آزادیخرمشــهر،دفاعپایانمییافتصدامحتماًمجدداً
پیشــرویمیکردبهخصوصاینکهبخشهایزیادیاز

ایرانعزیز،درآنمقطعهنوزدراشغالمتجاوزانبود.
ایشــانتجزیهایرانوجداکردنخوزستانبهعنوان
بخشــیمهمازکشــور،بهزانودرآوردنملت،براندازی
جمهوریاسالمیودردستگرفتنسرنوشتملتایران
رااهدافاصلیامپراطوریکینهتوزسلطهازتحمیلجنگ
بهایرانبرشــمردندوگفتندنبایداینحقایقآشــکاررا

فراموشکرد.
حضــرتآیتاهللالعظمــیخامنــهای،تبدیلجنگ
۸سالهازتهدیدیبزرگبهفرصتیبزرگرادومینحقیقت
دفاعمقدسدانســتندوگفتند:»جوششانقالب،رهبری
تعیینکنندهامامخمینیوخصوصیاتبرجســتهوتاریخی
ملتایران«،سهعنصروعاملمهمیبودندکهاینحقیقت
شورانگیزرارقمزدندکهبایددرتبیینآنبهخوبیکارشود
بــهخصوصاینکهفرصتهایبهوجــودآمدهازدلتهدید

سهمگینجنگ،هنوزبرایاکثرمردمناشناختهاست.
فرمانــدهکلقوا،دادندرسعبرتبهملتهایدیگر
راازجملهاهدافزیادهخواهــانجهانیازبهراهانداختن
جنگتحمیلیبرشــمردندوافزودند:آنهامیخواستندبا
ســرکوبملتایران،بابگشودهشــدهمقاومتراکاماًل
ببندنداماملت،همهاهدافجبههاســتکبارراخنثیکرد
وبرخالفتصوردشمنان،خودراباالکشیدوفرصتهای

بسیارآفرید.
رهبرانقالباسالمییکیازدستاوردهایدفاعمقدس
راایســتادگیمردمبهویژهمردمخوزستانوعربزبانها
وبیتوجهیآنهابهوسوسههایدشمنبرایتجزیهکشور
دانســتندوگفتند:دفاعمقدسهمچنینزمینهسازبروز

باورهایدینیوبرترینسجایایاخالقیملتایرانشد.
در دوران دفاع مقدس، همه کشور 

به عمق دفاعی جبهه ها تبدیل شد
حضــرتآیتاهللالعظمیخامنهایبااشــارهبهبروز
گذشــت،فداکاریودینبــاوریدردوراندفاعمقدس
بهویژهگذشتخانوادههایرزمندگانوشهداافزودند:در

دوراندفاعمقدس،همهکشــوربهعمقدفاعیجبههها
تبدیلشــدوشهروروســتا،مســجدوهیئت،حوزهو

دانشگاه،همهدرخدمتدفاعوانقالبقرارگرفتند.
ایشاناتحادوانســجامملتراازدیگردستاوردهای
دوراندفاعمقدسبرشــمردندوخاطرنشــانکردند:در
ســالهایابتداییانقالببهدلیلاختالفاتسیاســیدر
سطوحباالیکشــورواقداماتتفرقهافکنانهگروهکها،
مردمدستهدســتهشدهبودندامادفاعمقدسهمهآحاد

مردمرایکپارچهکرد.
رهبرانقالباســالمییکیدیگرازدستاوردهایدفاع
مقدسراکهزمینهسازتبدیلتهدیدبهفرصتشد،مسئله
اقتدارنظامیکشــوردانســتندوگفتند:درشــروعجنگ
تحمیلیوضعکشــورازلحاظنظامیخــوبنبودامادفاع
مقدسازیکطرفتبدیلبهآزمونوفاداریارتشبهنظام
مقدسجمهوریاســالمیشــدوازطرفدیگرزمینهساز

سربرآوردنسپاهبهعنوانیکحقیقتدرخشندهشد.
مسئوالن نظامی و کشوری، پشتیبانی از نیروهای مسلح را 

از کارهای واجب خود بدانند
فرماندهکلقواباتأکیدبراینکهاقتدارنیروهایمسلح
موجبمحبوبیتآنهانزدمردموایجاداحســاسامنیت
برایکشــورشــد،افزودند:البتهایننکتــهبایدمدنظر
فرماندهانمحترمارتشوسپاهباشدکهاینمحبوبیتو
اقتدارتازمانیاستکهحرکتپیشروندهنیروهایمسلح
باهمانشتابقبلیادامهداشتهباشدودستخوشتوقف
وعقبگردنشودزیراهرگونهتوقفدرمقابلحرکتروبه
جلویدشــمن،بهمعنایعقبگرداستوبرهمیناساس
مسئوالننظامیوکشوری،پشتیبانیازنیروهایمسلحرا

ازکارهایواجبخودبدانند.
ایشانتأکیدکردند:بهلطفالهیامروزکشورازلحاظ
دفاعیبهمرحلهبازدارندگیرسیدهاستوازلحاظتهدید
خارجینگرانیوجودنداردودشــمناننیزاینموضوعرا

بهخوبیمیدانند.
رهبرانقالباسالمیدرادامهبهیکنکتهمهماشاره
کردندوگفتند:برخیاوقاتدرمورددفاعمقدستعابیری
همچوناســتفادهازموجانســانیبهکاربردهمیشوددر
حالیکــهمحورتمامحرکاتواقدامــاتوعملیاتدر۸
سالجنگ،تدبیروعقالنیتبودوروشهاوراهکنشهای
ابتکاریدرعملیاتمختلفقابلتدریسدردانشگاههای

نظامیاست.
حضرتآیتاهللالعظمیخامنهایازجملهدستاوردهای
دفاعمقدسراثابتشدنیکاصلمهمبرایملتایران
دانســتندوتأکیــدکردند:دردوراندفــاعمقدسثابت

شدکهصیانتکشــوروبازدارندگیدرمقابلتهدیدهای
دشمن،تنهاازراهمقاومتبهدستمیآیدونهتسلیم.

ایشانافزودند:درهماناوایلجنگافرادیمعتقدبه
تسلیمبودندوغیرمستقیماینموضوعرامطرحمیکردند
امااماممحکمایستادودرنهایتبرایملتایراننیزثابت
شــدکهپیروزیوپیشرفتوصیانتکشــوربامقاومت

حاصلمیشود.
رهبرانقالباســالمیبااشــارهبهاســتفادهازاصل
مقاومتدرمســائلمختلفسیاسی،اقتصادیوفرهنگی
خاطرنشانکردند:اینمقاومتهوشمندانهموجبشداوالً
یکاطمینانواعتمادبهنفسداخلیدرفعالینسیاسیو
فرهنگیبهوجودآید،ثانیاًبهدشمنآموختدرمحاسبات
خود،هموارهقدرتداخلیایرانرابهحساببیاوردچراکه
ماباهمینروحیهتوانســتیمدربسیاریازمواردهمچون
فشــارحداکثرییاطرحخاورمیانــهجدیدویاتعرضبه
مرزهــایهوایــیودریاییازجملهســاقطکردنپرنده
متجاوزدشمنیاتوقیفشــناورهایخاطیآنان،دشمن

راناکامبگذاریم.
ایشانبهتأکیدمکررخودبرلزومروایتگریدرست،
اشارهکردندوگفتند:فعالیتهاییکهتاکنوندراینزمینه
انجامشدهخوباســتاماهمهآنهازیرساختهستندو

بایدخروجیکارهامشاهدهشوند.
رهبرانقالباسالمیتأکیدکردند:هنگامیمیتوانید
ازنتیجــهکارخوددرروایتگریدفاعمقدساحســاس
رضایتکنیدکهنوجواندبیرســتانیوجواندانشگاهی
باهمانچشمیکهشمابهدفاعمقدسنگاهمیکنید،به

مسائلآنبنگردوهمانبرداشتراداشتهباشد.
حضور جوان هایی که برای دفاع از حرم به میدان رفتند

از تأثیرات روایت درست بود
حضــرتآیتاهللالعظمیخامنهایبــاتأکیدبراینکه
اگراینمهماتفــاقبیفتدموفقیتدرمیدانهایگوناگون
آینده،حتمیخواهدبــود،افزودند:حضورجوانهاییکه
برایدفاعازحرمبهمیدانرفتندوبرخیهمبهشــهادت
رسیدندازتأثیراتروایتدرستبودزیرااینجوانهادفاع

مقدسراندیدهبودند.
فرماندهکلقوابااشــارهبهتالشدشــمنبرایانکار
فرازهــاواوجهایدفاعمقــدسوبزرگنماییبرخینقاط
ضعفاحتمالیگفتند:آنهابــاکار»فرهنگی،تبلیغاتیو
رســانهای«پرحجمتالشمیکننــدزرقوبرقدروغین
اســتکباررابهرخجوانانبکشندوتلخیهاوتاریکیهای
خودراپنهانکنندودرمقابل،باپنهانکردننقاطقوتو
دستاوردهایدفاعمقدس،زمینهسازترسمردمازقدرتو
هیبتظاهریاستکبارشوندکهنتیجهآن،ترسازدشمن
درمیدانسیاســیوخودکمبینیدرمقابلدشــمندر

میدانفرهنگیاست.
ضرورت پاسخگویی به روایت های دروغ و مخدوش از دفاع مقدس

و اصل انقالب اسالمی
رهبرانقالباسالمیدرپایانپاسخگوییبهروایتهای
دروغومخدوشازدفاعمقدسواصلانقالباســالمیرا
ضروریخواندندوافزودند:آمریکاییهاوصهیونیستهابا
نگارشکتابوتولیدفیلمدراینزمینهمشــغولهستند
کهبایدبااســتفادهازافــراداهلفکروهنردرمقابلآنها

تالشواقداماتمناسبانجامداد.
درایندیدار،سردارسرلشکرمحمدباقریرئیسستاد
کلنیروهایمســلحبااشــارهبهبرگزاری»سومینآیین
تجلیلوتکریمسراسریازیکمیلیونپیشکسوتدفاع
مقــدسومقاومت«،گزارشــیازبرنامههاوفعالیتهای
انجامگرفتــهدرزمینهحفظوترویجفرهنگوارزشهای

دفاعمقدسبیانکرد.
درآغازاینمراســمکهباارتبــاطتصویریبامراکز
۳۱اســتانهمراهبودآقایصادقآهنگــراندقایقیبه

نوحهسراییپرداخت.

به  اشــاره  با  ایران  اســالمی  رئیس جمهور 
ایســتادگی کشــورمان در مقابل سیاست های 
زورگویانــه و مداخله جویانه آمریکا و ناکام کردن 
تغییر نقشه کشورهای منطقه به فرماندهی سردار 
رسیدگی  کرد:  تاکید  ســلیمانی  سپهبد  شهید 
رئیس جمهور ســابق  جنایت  به  قضایی  عادالنه 
آمریکا را از طریق یــک دادگاه عادالنه پیگیری 

می کنیم.
آیتاهللسیدابراهیمرئیسیروزچهارشنبهدرهفتاد
وهفتمیناجالسســالیانهمجمععمومیسازمانملل
متحدباتاکیدبراینکهمیلبهبرقراریعدالتبهعنوان
ودیعهالهیدروجودهمگاناســت،اظهارداشت:مااز
جهانیشدنعدالتحمایتمیکنیمزیراعدالتوحدت

آفرینوظلمجنگافروزاست.
آیتاهللرئیسیخاطرنشانکرد:انباشتبیعدالتی
موجبحرکاتمردممیشودچهدربسیاریازحرکتها
بهبلوغانقالبنرسیدهاندوبسیاریازانقالبهاازمسیر
اصلیخودمنحرفشدهانداماموفقیتبرخیانقالبها
مانندایراندرتداومماهیتانقالباســالمیخودامید
بهبرقراریعدالــترادردلمردمجهانزندهوپابرجا

نگهداشتهاست.
رئیسجمهورباتاکیدبراینکهماقائلبهسرنوشت
مشــترکبرایبشریتهستیموازجهانیشدنعدالت
حمایتمیکنیم،اظهارداشت:کشوریکهمدعیعدالت
اماحامیتروریســتهاباشد،بایدازبشــریت،آزادیو
عدالتشرمکند؛باالترازحقوقبشر،حقوقملتهاست

کهبهراحتیتوسطقدرتهایبزرگپایمالمیشود.
آیتاهللرئیسیبااشارهبهاینکهقهرمانجنگعلیه
تروریســمونابودکنندهداعشکسیجزسردارسپهبد
حاجقاســمســلیمانینبودکهدرراهآزادیملتهای
منطقهبهشهادترســیدورئیسجمهورسابقآمریکا
سنداینجنایترابهاسمخودزد،تصریحکرد:رسیدگی
عادالنهقضاییبهجنایتیکهرئیسجمهورسابقآمریکا

بهآناعترافکرده،خدمتبهانسانیتاست.
رئیسجمهورتاکیدکرد:رسیدگیعادالنهبهجنایتی
کهرئیسجمهورسابقآمریکابهآناعترافکردهخدمت
بهانسانیتاستتاازاینپسظلمزبونگرددوعدالت،
سربلندباشــد.مااجرایعدالتومحاکمهآمرومباشر
شهادتسپهبدقاسمســلیمانیراازطریقیکدادگاه

عادالنهتاحصولنتیجهقطعیدنبالخواهیمکرد.
متنکاملسخنرانیرئیسجمهوربهشرحزیراست:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهللربالعالمینوصلیاهللعلیسیدنامحمد

وآلهالطاهرینوصحبهالمنتجبین
َناِتَوأَنَْزلَْناَمَعُهُمالِْکَتاَبَو لََقْدأْرَسلَْناُرُســلََنابِالَْبِیّ

الِْمیَزاَنلَِیُقوَمالَنّاُسبِالِْقْسِط
هماناماپیامبرانخودرابادالیلروشنفرستادیمو
همراهآنهاکتابومیزانفروفرستادیمتامردمبهقسط

وعدلبرخیزند.)حدید-۲۵(
پروردگارادرودوتحیاتمارابهروانپاکپیامبران
بزرگ،»ابراهیم،موسی،عیســیومحمد«صلواتاهلل

علیهمبفرســتکهپیامِ»عقالنیت،عدالت،معنویتو
اخالق«رابهجهانیانرساندندوبنیانهایجهلوظلم
رافروریختند،تاانسانهاجهانیبهتربرایخودبسازند.

انقالب اسالمی ایران، تبلور حرکت ملت ایران 
به سمت عدالت بود

جنابآقایرئیس،خانمهاوآقایان؛معیاراساســی
برایســاختجهانیبهتر،عدالتاست.همهآرمانهای
بشــری،نهایتاباعدالتســنجیدهمیشوند.»عقالنیِت
مبتنیبروحی«قائلبهچارچوبیوســیعبرایعدالت
است؛عدالتیعنینفیظلم.ماپرچمدارعدالتیهستیم
کههمهسطوحظلم،اعماز»ظلمبهخود،خدا،جامعه،
وجهانهستی«رانفیمیکند.میلبهبرقراریعدالت،
ودیعهایالهیدروجودهمگاناستوانباشتبیعدالتی،
موجــبحرکتملتهــادرقالبانقالبهــایمردمی

میشود.
اگرچهبسیاریازحرکتهابهبلوغانقالبنرسیدند
وبسیاریازانقالبهاازمسیراصیلخودمنحرفشدند،
اماموفقیتبرخیازملتهــامانندملتایراندرتداوم
ماهیتانقالبخود،امیدبهبرقراریعدالتراهمچنان

دردلهایمردمجهان،زندهوپابرجانگهداشتهاست.
انقالباســالمیایران،تبلورحرکتملتایرانبه
سمتعدالتبودکهباوجودفتنههایمختلف،توانسته
اســتازکرامتواصالتآرمانهایخودصیانتنماید.
ملتایراندرگامنخست،بناییکنظممدنی-سیاسی
پیشــرفتهبراســاس»عقالنیِتمنبعثازوحی«رابه
نامجمهوریاســالمیبنانهــادودرگامدوم،بهدنبال
شــکلدهیبه»نظمونظامعادالنهبینالمللی«است.
عناصرکلیدیدراینمسیر،»خداخواهی،آگاهیبخشی،

نوعدوستی،وچندجانبهگرایی«است.
خانمهــاوآقایان؛منمفتخرمکــهنمایندهملتی
هســتمکهمیــراثدارتمدنیبزرگاســت.ملتیکه
همیشهآزادبودهوقرنهاتالشسلطهگرانبرایاسارِت
سرنوشــتخودراناکامگذاشتهاست.ملتیکههمواره
ظلمرامایهتباهیدانستهودرطولتاریِخخودبااسارت
دیگرملتهانیزمبارزهکردهاست؛از»اسارتبابِلی«تا

»اسارتفلسطینی«.
ماقائلبهسرنوشِتمشترکبرایبشریتهستیم
وازجهانیشــدنعدالتحمایــتمیکنیم.ماآنچهرا

برایخودمیپسندیمبرایدیگرانآرزومیکنیموآنچه
رابرایخودنمیپسندیم،بهدیگرانتحمیلنمیکنیم.
ملتایرانبراینباوراستکهعدالت،وحدتآفریناست

وظلم،جنگافروز.
جمهوری اسالمی ایران یکی از کارآمدترین سازوکارها را 

در صیانت از حقوق بشر در اختیار داشته است
اینکهکشــوریدرداخلخودمدعیعدالتباشد
امــادرخارج،انواعتروریســتهاراتربیتکندوبهجان
ملتهابیاندازد،یاباتحمیلفشارهایمختلف،ملتهارا
بهتســلیموادارکند،بایدهمازبشریتشرمکند،هماز

آزادی،وهمازعدالت.
انســانیت،منحصربهبخشــیازانسانهانیستو
حقوقبشرجزباتامینحقوقهمهبشرمتصورنیست.
جمهوریاســالمیایرانباالهــامازباورهایدینیوبر
مبنایروحونصقانوناساسیخود،یکیازکارآمدترین
سازوکارهارادرصیانتازحقوقبشردراختیارداشتهو
باموثرترینابزارها،استیفایحقوقنقضشدههرفردرا
رسالتانسانی،مسئولیتحاکمیتی،وظیفهالهیویک
ماموریتتفویضشدهازسویمردممیداند.جمهوری
اسالمی،استانداردهایدوگانهبرخیازدولتهادرزمینه
حقوقبشررامهمترینعاملنهادینهشدِننقِضحقوق
انساندانســتهکهپیامدآن،موضعگیریهایمتنوعو
متعدددرقبالیکرخداددرحالبررسیدرجمهوری
اسالمیایرانوسکوتمرگباردربارهقتلدههازنبیپناه
درمدتکوتاهیدریکیازکشــورهایغربیاســت.تا
زمانیکهایندوگانگیپابرجاباشد،حقوقبشرازگزند

نقضهایمکرردراماننخواهدبود.
باالترازحقوقبشر،حقوقملتهاستکهبهراحتی
توســطقدرتهایظالمپایمالمیشــود.حقجوامِع
بومِیکاناداکهفرزندانشــانبهجایکالسهایمدرسه
درگورهایدستهجمعِیحیاطمدرسهدفنشدند؛حق
تعیینسرنوشتملتفلســطین،حقتوسعهملتهای
تحتتحریم،حقحیاتملتهایتحتاشغالیاقربانی
تروریســم،حقزندگیآوارگانبیپناهیکهکودکانرا
درقفسهایــیجداگانهازمادرانوپدرانخودمحبوس
میکنند؛همگینشانمیدهندکهجایگاهمدعیومتهم
درمســئلهحقوقبشرنبایدجابجاشودواینکهناقضان
واقعیحقوقبشر،شایستگیاخالقیالزمرابرایاظهار

نظردربارهحقوقبشــرندارند.نقــشبینظیرایراندر
نابودیداعش،کهفقطیــکموردازجنایاتشاینبود
کهزنانُکردوایزدیومسیحیرابهبردگیمیگرفت،
کفایتمیکندکهنشاندهدمادرجایگاهمدعیومدافع
حقوقبشرهستیموحامیانداعشدرجایگاهمتهمقرار

دارند.
 منطقه ما موزه  بزرگ زوال نظم کهنه »یک جانبه گرایی«

و »سلطه طلبی« است
حضارمحترم؛اینکدرشــرایطیگردهمآمدهایم
کــهبایکواقعیتمهمیعنی»چرخشوتغییرجهان«
وورودبه»دورانونظمیجدید«مواجههستیم.جهاِن
کهنه،جهاِن»یکجانبهگرایی«،»سلطهطلبی«،»غلبه
سرمایهبراخالقوعدالتوفضیلت«،»توسعهدهندهفقر
وتبعیضونابرابری«،»بهکارگیریخشــونت،تحریمو
نقضحقوقملتها«و»استفادهازسازمانهاونهادهای
بینالمللیبهعنوانابزارفشاربرکشورهایمستقل«بوده
ودریککالم،جهانیازهرنظرناعادالنهاست.ایننظم
ناعادالنه،مشــروعیتشرادرافکارعمومیدنیاازدست
دادهوارادههایجدیبرایتغییرآنشکلگرفتهاست.
زوالایننظمکهنه،تردیدناپذیراســت.منطقهمایعنی
غربآسیاازافغانستانتاعراق،لبنان،فلسطینوایراِن

سربلند،موزهبزرگزوالایننظمکهنهاست.
عالوهبرآن،تهدیدفزایندهتروریسموافراطگرایی،
انحطــاطفرهنگــیوزوالاخالقسیاســی،تضعیف
بیســابقهچندجانبهگراییورشــدبیمارگونهاقداماِت
نامشروِعیکجانبه،چالشهایبزرگیبرسِرراهپیشرفِت

همهجانبهوتعالیبشرپدیدآوردهاند.
مابراینباوریمکهبرایمقابلهباتهدیدهایدیرین
ومعضالتنویــنجهانی،گزینهایجزهمبســتگیو
همکاریدرچارچوبچندجانبهگرایِیمبتنیبرعدالت،
وبراســاساصولوارزشهایمتعالِیانسانِیمنبعثاز

آموزههایانبیایالهیوجودندارد.
حضارمحترم؛همهملتهایآزاده،دلدرگرواین
ارزشهایواالدارنداماهمینسلسلهباورها،دلیلهمه
دشــمنیِظالمانجهانباماســت.آنچهمامیخواهیم
حقــوقملتایــراناســتورابطهمبتنیبــرظلمرا
برنمیتابیم.ماپایحقوقملتخودایســتادهایم.مابر
اینباوریمکههرگونهرابطهســتمگریبهضررصلحو

امنیتجهانیاســتومهمترینتهدیــدبرایجامعه
جهانی،»عادیانگاریظلم«است.دستیافتنبهامنیت
جهانیازهرطریقیغیرازعدالت،پایدارنخواهدماندو
اینهمانچیزیاستکهماازسازمانمللانتظارداریم

انجامدهد.
آری،اجرایعدالتســختاستوشایدبههمین
دلیلباشدکهبسیاریازمدعیانصلحازعدالتگریزانند.
سؤالماازدولتهایمدعیآناستکهاگرارادهایبرای
اجــرایعدالتندارید،آیاتمایلیبرایمقابلهباظلمهم

ندارید؟
ایران چه چیزی 

غیر از مطالبه  حقوق قانونی و عادالنه  خود خواسته است
 که زورمداران عالم، برآشفته شده اند؟

منطقماریشــهدرهمــانفرهنــگقرآنیدارد
کــهفرمودکه»نهظلمکنیدونــهزیربارظلمبروید.«
سرنوشــتبســیاریازملتهاباهمینعبــارترقم
میخورد.کســانیکهاز»قــدرِتمنطق«بیبهرهاندبه
»منطقزور«متوسلمیشوند.منطقیکهبرپایهعدالت
باشد،قدرتسازاستوبردلهاحکومتمیکند.کشوری
کهمنطقندارد،متوســلبهکودتا،اشغالگری،مداخله
نظامی،لشگرکشــی،برخوردگزینشیباتروریسموچه
بسیارظلمهاوبیعدالتیهایدیگرمیشود.آیاتوسلبه
سالحاتمی،جهانرابهسویعدالتسوقدادیازمینه
سلطهگریشد؟کشتهشدنصدهاهزارکودکعراقی،
یمنی،سوریوافغاندرخدمتکدامآرمانبشریبوده
اســت؟آیااینهاجلوههایظلــموبیعدالتیدرجهان

نیستند؟
راستیایرانچهچیزیغیرازمطالبهحقوققانونی
وعادالنهخودخواستهاستکهزورمدارانعالم،برآشفته

شدهاند؟
همکارانمحترم؛امروزهژمونیطلبیوروحیهجنگ
ســرد،دنیاراآزارمیدهــدودورانجدیدیازناآرامی،
جهاِنمــاراتهدیدمیکند.خواســِتملتهایجهان
برایتحققعدالت،شــدیدتروارادهآنهابرایپیشرفت،
استقاللوبرخورداریازامنیت،جدیترشدهاست.بارور
شدندکترینمقاومت،جلوهبارزعزمملتهابرایتحقق

عدالتاست.
امادرمقابل،یکجانبهگرایــیبهدنبالعقبنگه
داشتنکشورهاازمسیرتوسعهمستقلخوداست.آمریکا
نمیتواندبپذیردکهکشــورهارویپایخودبایستندو

خاماندیشانه،نظامیگریرامایهامنیتتصورمیکند.
دوستانآمریکانیزوضعبهتریندارند.آنچهامروزدر
اروپارخمیدهدآینهایاستازآنچهدردهههایگذشته
درآســیایغربیاتفاقافتادهاست.ماهیتلشکرکشی
بهغربآســیاوگسترشناتوبهشــرقاروپاتفاوتیبا
یکدیگرندارندچراکهدرهردو،سرنوشتکشورهاتوسط
آمریکاییتعریفمیشــودکهمنافعخــودراباهزینه

دیگراندنبالمیکند.
آقــایرئیس،حضارمحترم؛انقالباســالمیآغاِز
حرکِتملتایرانبرایرسیدنبهجایگاهشایستهخود
بودودرایندوران،بحرانهایمختلفیراهمچونکودتا،

تروریسمداخلی،تجزیهطلبی،جنگ،آشوبوتحریمرا
پشــتسرگذاشــتکههریکازآنهابهتنهایی،برای

بسیاریازکشورهاقابلتحملنبود.
ملت ایران برای رسیدن به اهداف متعالی عادالنه خود

هزینه داده است
اززمانــیکهرئیسجمهوروقــتایرانمحمدعلی
رجاییپایخودراکهآثارشــکنجهرژیمتحتحمایت
آمریکادرآننمایانبود،رویاینتریبونگذاشت،بیش
ازچهلسالمیگذرد.اومدتیپسازآنسخنرانی،به
دستگروهکتروریستیموردحمایتآمریکابهشهادت

رسید.
چهاردههپیش،ملتایرانبهرهبریامامخمینی)ره(
بابیرونکردنبیگانگانازمملکتخود،برسرنوشــت
خویشمسلطشدواکنونملتهایمنطقهباالگوبرداری
ازآنتجربه،بهدنبالبدســتگرفتنسرنوشــتخود
هستند.ملتایرانکهخودقربانیتروریسمبودهاست،
امروزبهتکیهگاهامنیتدرمنطقهوپیشتازراســتین

مبارزهباتروریسمدرجهانتبدیلشدهاست.
ملتایرانبرایرســیدنبهاهدافمتعالیعادالنه
خود،هزینهدادهاســت؛چهآنزمانکهصدامقرارداد
الجزایــرراپارهکردوجنِگتمامعیارنظامیراعلیهما
آغازکردوچهزمانیکهرئیسجمهورسابقآمریکاتوافق
هســتهایرازیرپاگذاشتوجنِگتمامعیارِاقتصادی
راهانداخــتوازجلوهجدیدیازجنایتعلیهبشــریت

پردهبرداریکرد.
مدتیپیشرئیسجمهورسابقآمریکااعالمکردکه
داعشراآمریکاایجادکردهاست؛برایمافرقینمیکند
کهداعش،ساختهدســِتکدامیکازدولتهایآمریکا
باشد.مسئلهایناستکهدولتیازآنطرفکرهزمین،
تصمیمگرفتکهجغرافیایمنطقهمارابهقیمتریختن
خونصدهاهزارزنوکودک،دوبارهخطکشــیکنداما
جمهوریاســالمی،اینپروژهرامتوقفکردوسپسبه
عقبراند.فرماندهیوقهرماناینجنگعلیهتروریسم
ونابودکنندهداعشکســینبودجزسردارسپهبدحاج
قاسمسلیمانی.کسیکهدرراهآزادیملتهایمنطقه
بهشهادترسیدورئیسجمهورسابقآمریکاسنداین

جنایترابهاسمخودزد.
اجرای عدالت و محاکمه آمر 

و مباشر شهادت سپهبد قاسم سلیمانی را 
تا حصول نتیجه قطعی دنبال خواهیم کرد

رسیدگیعادالنهقضاییبهجنایتیکهرئیسجمهور
ســابقآمریکابهآناعترافکرده،خدمتبهانســانیت
اســت؛تاازاینظلمکهبهملتهایمنطقهشدهاست
بهنحویدلهایجراحتدیدهازاینظلمتشــتیپیدا
کند.رسیدگیعادالنهبهجنایتیکهرئیسجمهورسابق
آمریکابهآناعترافکردهخدمتبهانسانیاستتاازاین
پسظلمزبونگرددوعدالت،ســربلندباشد.مااجرای
عدالتومحاکمهآمرومباشــرشــهادتسپهبدقاسم
سلیمانیراازطریقیکدادگاهعادالنهتاحصولنتیجه

قطعیدنبالخواهیمکرد.
بقیه در صفحه ۱۱

در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل

رئیسی: دشمنان كوتاه نیامدند، ملت ما بود كه آنها را از میدان بیرون كرد


