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درمکتب امام

برکات جنگ
هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم. ما انقالبمان 
را در جنگ به جهان صادر نموده ایم، ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت 
نموده ایــم، ما در جنگ، پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم، ما در جنگ، دوســتان و 
دشمنانمان را شناخته ایم، ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

روزنامه اصالح طلب: عقب نشینی نظام درباره حجاب 
یک پیشرفت و ترقی برای کشور است!

سرویس سیاسی- 
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی نوشت: »یكي از مشكالت ما این است که به نوعي از کلمات 
استفاده مي کنیم که فراتر از مفهوم آن، خود را اسیر برداشت رایج از آن مي کنیم. براي نمونه سكوالریسم 
یا سازشكار چنین است. چنان برچسب منفي بر آنها مي زنیم که هر معناي قابل استفاده اي از آن را 
قرباني این برچسب مي کنیم و اجازه نمي دهیم درباره محتواي واقعي آن فكر شود. »عقب نشیني« از 
جمله این کلمات است. این کلمه بار معنایي منفي دارد که در سیاست زیاد به کار برده مي شود... در 
ماجراي فوت خانم مهسا امیني، بسیار گفته شده است که حكومت باید درباره حجاب عقب نشیني 
کند و با برچیدن گشــت ارشــاد و تغییر قانون به خواست عمومي تن دهد... این یك گام به پیش و 
نوعي ترقي و پیشرفت است که رویكرد موجود در اجرا و قانون نسبت به حقوق زنان اصالح شود. از 

این رو، آن را به عنوان پیشگامي تعریف مي کنند..«
گفتنی اســت وقتی به دقت صحنه وســیع رسانه ای و فعالیت های داخلی و خارجی را مشاهده 
می کنیم مولكول های شناختی مسموم، 24 ساعته به سوی هویت ایرانی- اسالمی پرتاب می شوند. 
مخرج مشترک اهداف مهاجمان فرهنگی، استحاله هویت ایرانی- اسالمی است. آنها دین، اصالت ها، 
پرچم، زبان، یكپارچگی سرزمینی، تعلق وطنی، نجابت، عفاف، حماسه، فتیان و خانواده را هدف قرار 

داده اند. توپخانه گسترده دشمنان لحظه ای از کار نمی افتد.
از سوی دیگر در یك دهه ی اخیر، موضوع حجاب عالوه بر اینكه به ابزاری برای برخی جریان های 
سیاســی تبدیل شده است تا به  واسطه ی فضای هیجانی که در جامعه ایجاد می کنند بتوانند آرای 
بیشــتری را جذب کنند، با مطرح کردن مسائلی چون موضوع گشت ارشاد و... صرفاً سطح مباحث 

مربوط به حجاب را پایین آورده اند. 
گفتنی است رضا شاه بی سواد و خائن نیز که ملغمه ای از استبداد و دیكتاتوری عریان و دین ستیزی 
آشكار بود نیز حجاب را دشمن ترقی و پیشرفت مردم می دانست اما اقدام شنیع او در کشف حجاب 
زنان به شكلی مفتضحانه شكست خورد و پس از آن نیز مردم به ان شكل بساط نظام طاغوتی پهلوی 

را برچیدند. 
اتفاقا رشد علمی، شخصیتی، اخالقی، سیاسی و اجتماعی زنان در نظام جمهوری اسالمی غیرقابل 
انكار است؛ این را می توان از تالش های مذبوحانه دستگاه های عریض  و طویل تبلیغاتی دشمنان فهمید 
که همواره یكی از بهانه های واهی فشارهای شان به جامعه ایرانی، موضوع پایمال شدن حق زنان است؛ 
امروز زن مســلمان ایرانی، یك شخصیت سرافراز و عزتمند است. هزاران وسیله ی تبلیغی، بمباران 
خبری می کنند برای اینكه این واقعیت را واژگون جلوه دهند؛ اما حقیقت ســربلندی زن مســلمان 
ایرانی غیرقابل کتمان است. امروز مؤمن ترین و انقالبی ترین زنان جامعه ایرانی جزو زنان تحصیلكرده 
هستند. امروز زنان تحصیلكرده و زنان جوان جامعه ایرانی در پیچیده ترین آزمایشگاه ها و مراکز علمِی 
تجربی و انسانی حضور دارند و به فعالیت می پردازند. دستاوردهای زنان ما در میادین سیاسی، علمی، 

مدیریت های اجتماعی، ورزشی و.. خار چشم دشمنان ملت بوده است.
البته هجمه به احكام الهی و گردن کشی علیه قانون از سوی طیف مدعی اصالحات اتفاق تازه ای 
نیست و مسبوق به سابقه است. همین موضوع و مواضع تكراری نشان می دهد که اشك تمساح های 
اصالح طلبان برای حقوق زنان نه واقعی است و نه از سر اصالح امور برای بهبود وضعیت برای زنان و 

یا اصناف و قشرهای مختلف است.
بی توجهی دولت اصالح طلبان به بازارهای شرقی

روزنامه شــرق در گزارشی در شماره دیروز خود نوشت: »روسیه بازارهای شرقی گاز را از دست 
ایران درآورد و در مسیر احداث خط لوله صادرات گاز خود به پاکستان، ایران را جا گذاشت و مسیر 

صعب العبور و ناامن افغانستان را جایگزین کرد!«
در ادامه این گزارش آمده: »در حاشیه اجالس شانگهای والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
و محمد شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان درباره ساخت یك خط لوله گازی مذاکره کرده اند که 
در آینده بازارهای شرقی افغانستان، پاکستان و هند را از دست ایران می گیرد. تابستان سال گذشته 
روسیه و پاکستان قرارداد بزرگی را به امضا رساندند که بر اساس آن بنا بود روسیه ساالنه ۱2.۵ میلیارد 
مترمكعب گاز را به پاکستان تحویل دهد. این موضوع در حالی رخ داد که ایران از سال ۱۹۹۰ میالدی 

خط لوله صلح را برای صادرات گاز ایران به پاکستان احداث کرد.«
در این باره الزم به ذکر است که در اواخر سال ۹۱ آصف علی زرداری رهبر حزب مردم پاکستان 
به تهران سفر کرد و پس از مذاکره با رئیس جمهور تصمیم بر آن شد تا کار ساخت خط لوله گاز در 
خاک پاکســتان توسط پیمانكار ایرانی آغاز شود. بر این اساس کلنگ احداث خط لوله صادرات گاز 
ایران و پاکستان با حضور رؤسای جمهور دو کشور در خاک پاکستان به زمین خورد. با روی کار آمدن 
دولت تدبیر و امید و تكیه مجدد زنگنه بر صندلی وزارت نفت وضعیت این خط لوله بالتكلیف باقی 
ماند. دولت یازدهم راه حل را در برداشتن تحریم های نفتی می دانست و صادرات گاز را در اولویت های 
کاری خود نمی دید. سرانجام پس از چندین بار تغییر پیمانكار اجرای پروژه تا پایان دولت اصالح طلبان 

)تدبیر و امید( پیشرفتی نداشت.
به طور کلی باید گفت که دولت اصالح طلبان و خود این جناح سیاسی اساسا اعتقادی به شرق و 
مراودات اقتصادی با آنها ندارند. در این میان اما عصبانی شدن )ظاهری( این جماعت به خاطر از دست 

رفتن یك بازار شرقی در نوع خود هم عجیب است و هم متناقض و هم مضحك.

فقط 7 فروند »اف 14«
 قابل پرواز بود

دفتر پژوهش های مؤسسه کیهان
در تاریــخ اوت ۱۹8۰ میــالدی برابر مرداد ۱3۵۹ یعنی حدود یك مــاه پیش از حمله ارتش صدام به 
خاک میهن اســالمی و آغاز جنگ تحمیلی، یك گزارش بازرســی نیروی هوایی در مورد ناوگان »تامكت« 
)هواپیماهای اف ۱4( پایگاه هشتم شكاری، حاکی بود که از 6۱ تامكت در این پایگاه هوایی، فقط 7 فروند 
قابل پرواز بودند که آمادگی رزمی ۱2 درصدی را نشان می داد!۱ این گزارش، 33 سال بعد در ماهنامه معتبر 

Combat aircraft درج گردید.
ماهنامه فوق با یادآوری این که قبل از سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران، این کشور نزدیك ترین متحد 
آمریكا در منطقه محســوب شده و مجاز بود به پیشرفته ترین سخت افزارهای تكنولوژیك آمریكا دسترسی 
داشــته باشــد، تاکید کرده بود با وقوع انقالب مردم ایران، روند آموزش کادر مورد نیاز برای این جنگنده ها 
متوقف گردید و تحریم های آمریكا علیه ایران مانع از رسیدن قطعات یدکی به آنها شد که تنها معدودی از 

آنها آماده برای عملیات بودند.2
در مطلب ماهنامه معتبر Combat aircraft با اشــاره به زمین گیر شدن تامكت های ایران در ابتدای 

جنگ تحمیلی و مشكالت فراوان برای عملیاتی کردن آنها، نوشته شده بود: 
»... به این ترتیب نیاز به اورهال شدن و تعمیرات سنگین به شدت احساس می شد، بنابراین در سال ۱۹8۱ 
میالدی )۱36۰( اولین شــكاری به مهرآباد ارســال شد تا توسط صنایع هوایی ایران اورهال شود و عملیات 

اورهال در سال ۱۹82 به پایان رسید...«3
عملیات پیچیده باز آماد یا همان اورهال در طول تمامی سال های جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ادامه یافت 
تا این جنگنده هایی که اغلب زمین گیر شده بودند ، توانستند گسترده ترین و طوالنی ترین دیوار دفاع هوایی 
در تاریخ جنگ های معاصر را ایجاد نمایند و بنا به نوشته تام کوپر )محقق و پژوهشگر نبردهای هوایی جنگ 
ایران و عراق( این جنگنده ها در طول دوران دفاع مقدس، بیش از ۱6۰ فروند هواپیمای ارتش صدام اعم از 
میگ های روسی از میگ 2۱ تا میگ فوق پیشرفته 27 و تا میراژ های فرانسوی و سوخو و... را سرنگون ساختند. 
Combat aircraft که توســط یك بنگاه انتشــاراتی انگلیسی منتشر می شود ، به نقل از کارشناسان 
خود نوشته که در رژه هوایی 22 سپتامبر ۱۹88 )شهریور ۱367( به مناسبت اولین هفته دفاع مقدس بعد 
از آتش بس ، همچنان پس از 8 ســال کار عملیاتی و پروازهای بی وقفه و علی رغم تحریم های سخت و نبود 
لوازم یدکی و همچنین سقوط برخی از آنها ، اما همچنان 24 فروند تامكت آماده به عملیات ، شرکت داشتند.4

شاید هرگز در مخیله طراحان و سازندگان هواپیماهای جنگی پیشرفته و پیچیده ای همچون اف-۱4 یا 
»تامكت« نمی گنجید که ایرانی ها حتی بتوانند خود به تنهایی و بدون کمك مستشاران نظامی و متخصصان 
آمریكایی از این هواپیمای جنگی آخرین سیستم استفاده کنند، چه برسد که بخواهند آن را تعمیر کرده و 
قطعاتش را بسازند و از نو طراحی جدیدی برایش تدارک ببینند و بعدا سیستم موشكی و راداری اش را تعویض 

کرده و اساسا اف-۱4 دیگری پدید آورند! 
نشریه Combat aircraft نوشت که ایرانی ها واقعا اف-۱4 یا همان »تام کت« را از نو ساختند. هواپیمای 
بسیار حساس و دقیق و پیچیده ای که اساسا برای رهگیری های هوایی طراحی شد و با موشك های فونیكس ، 
طرحی نو در جنگنده های رهگیر ایجاد کرد ، اما بعد از 4۰ سال توسط متخصصان ایرانی به هواپیمای بمب افكن 

تبدیل شد و موشك کروز حمل نمود! 
کارشناســان هوایی معتقدند حساســیت هواپیماهای اف-۱4 آنچنان باال بود که در هر بار پرواز نیاز به 
تعویض بیش از ۱4۰ قطعه آن وجود داشت. قطعاتی که در اختیار ایرانی ها نبود اما آن را علی رغم تكنولوژی 

پیچیده و پیشرفته اش ، ساختند. 
دوران وابستگی و سرسپردگی شاه

ارتش دومین شــاه پهلوی و ســالح های آن در دوران پیش از انقالب تمام و کمال وابسته به غرب و به 
خصوص آمریكا بود. خرید دهها و صدها میلیون دالر ابزار جنگی ریز و درشت از آمریكا و انگلیس به عالوه 
حضور ۵۰ هزار مستشار آمریكایی که از تمامی حقوق خاص دیپلماتیك و فراتر از آن برخوردار بودند ، از جمله 

وابستگی های تردید ناپذیر و فراتر از تصور کشور ما به بیگانگان به خصوص آمریكایی ها بود. 
این درحالی بود که به جز برخی گلوله های تفنگ قدیمی »ام یك« که در کارخانه اسلحه  سازی سلطنت آباد 
)پاسداران امروزی( ساخته می شد و تعمیر برخی اسلحه های سبك، هیچ گونه صنایع نظامی و دفاعی در ایران 
فعال نبود و حتی استفاده از برخی سالح های پیچیده تر مانند هواپیماهای جنگی و موشك های »زمین به 
هوا« یا »هوا به هوا« تنها در سطح اختیارات مستشاران آمریكایی محسوب می شد ، چنان که پس از فرار این 
مستشاران ، تا مدتها نظامیان ایرانی ، نحوه استفاده از سالح های فوق را نمی دانستند و پس از مدتها با مرارت 

و پیگیری موفق شدند تا آن را بیاموزند. 
در عین اینكه ایران درآن زمان به ژاندارم آمریكا درمنطقه بدل شد اما ، آمریكا حاضر نبود به جز اسلحه های 
ساده ، برخی سالح های پیچیده همچون زیر دریایی یا هواپیماهای رد یاب »آواکس« را در اختیار ایران بگذارد. 
حتی بعضی از هواپیماهای جدیدتر مانند اف-۱4 که در آستانه انقالب به ایران ارسال شد، قرار بود با مساعدت 
دولت موقت، بازپس گرفته شــود. ضمن اینكه خط تولید این هواپیما پس از آن تعطیل شــد و دیگر چنان 

هواپیمایی هرگز تولید نشد.
صنایع نظامی و دفاعی در سال های پس از انقالب

اما طی سال های پس از انقالب و در طول حدود 44 سال حاکمیت نظام جمهوری اسالمی به یاری خدا و 
عزم ملی و تالش و کوشش جهادگران نیروهای مسلح، آن ارتشی را که تا بن دندان به سالح و دانش و نیروی 
آمریكایی و انگلیسی و آلمانی و... وابسته بود ، موفق به ساخت انواع و اقسام سالح های ریز و درشت، کوچك 

بزرگ، زمینی و هوایی و دریایی گردید به گونه ای که چشم همه دشمنان ایران و اسالم را خیره ساخت.
در ســال های پس از انقالب و با عزم جهادی و با اســتفاده از هوش ایرانی و عملیات مهندسی معكوس ، 
ایران توانست بسیاری از سالح های پیشرفته و پیچیده از جمله زیر دریایی ، هواپیماهای جنگی ، موشك های 
بالستیك ،  تانك و نفربر زرهی ، انواع و اقسام تفنگ و مسلسل ، ناو جنگی و قایق های توپدار ، انواع و اقسام رادار 
و موشك های زمین به هوا و... را بسازد و همچنین بسیاری از سالح های خریداری شده در زمان شاه را باز سازی 

و حتی تا امروز با تغییر کاربری مورد استفاده قرار دهد. 
پیشرفت های دفاعی و نظامی امروز ایران تا بدان حد رسیده که دوست و دشمن را وادار به اعتراف کرده 

است. چنان که در همین اعترافات، یكی از مقامات نظامی آمریكا، قدرت دفاعی ایران را »مهیب« خواند. 
به راستی اگر همین قدرت تدافعی ایران از جمله موشك های بالستیك نبود، اسرائیلی که بدون هیچ گونه 
مانع و رادعی کشورهای مختلف را مورد تهاجم قرار داده و به هیچ مرجع و منبعی هم پاسخگو نیست، دست 
روی دست می گذاشت تا ایران پیشرفت کند؟ همین موضوع موشك های بالستیك، چنان حلقه تدافعی برای 

سرزمین ما ایجاد کرده که قدرت های افسارگسیخته ای مانند اسرائیل را وادار به سكوت کرده است.
مهارت ایران در مهندسی معکوس و بومی  سازی صنایع دفاعی

»متیو مك آینیس« کارشناس ارشد سابق ایران در ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریكا و ایران شناس 
 اندیشكده امریكن  اینترپرایز ، برخی از ویژگی های پیشرفت های دفاعی ایران را برشمرده است. وی با تأکید 
بر این که »تهران هر جا که ممكن باشد، به دنبال بومی  سازی سالح ها و سایر زیرساخت های نظامی است« 
دالیل این تأکید بر بومی  سازی نظامی را تحریم های غربی و انگیزه های ایدئولوژیك ایران برای استقالل طلبی 

و دست یابی به خودکفایی دفاعی بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی دانست.
کارشناس اندیشكده امریكن اینترپرایز ، مهندسی معكوس و انتقال فن آوری را روش های اصلی ایران برای 
بومی  سازی زیرساخت های تسلیحاتی و فن آوری های دفاعی این کشور توصیف کرد و طی گزارشی تاکید نمود: 
»مهندسان ایرانی در باز سازی کل یا اجزای سامانه های تسلیحاتی بسیار ماهر هستند و این مهارت هم 
در زمینه ســامانه های به ارث رســیده از ارتش پیش از انقالب و هم درباره فن آوری های تازه خریداری شده 

صدق می کند...«۵
این کارشــناس آمریكایی البته تأکید کرده بود که مهارت های نظامی مهندســان ایرانی صرفاً منحصر 
به انتقال فن آوری و مهندســی معكوس نیست، بلكه خالقیت در زمینه های تدافعی و تهاجمی را نیز شامل 

می شود. مك آینیس نوشت: 
»ایران هم چنین ســابقه ای طوالنی در تولید ابتكاری تجهیــزات نظامی دارد که نمونه هایی از این تولیدات ، 
هواپیماهای بدون سرنشین ، اسلحه های کوچك و ناوگان شناورهای تندروی نیروی دریایی سپاه پاسداران هستند.«6

دراین گزارش به موشك های بالستیك ایران نیز پرداخته شده و با اشاره به تاریخچه ساخت این موشك ها 
آمده بود: 

»ســازمان صنایع دفاع ایران که ســال ۱۹8۱ توسط مقامات ایران تأسیس شد، بدون آن که از آمریكا و 
اروپا تسلیحات وارد کند، تولید، تحقیق و توسعه صنایع دفاعی ایران را به عهده گرفت. وقتی مهندسان ایرانی 
توانســتند موشك های اسكاد را خودشان تولید کنند ، زرادخانه موشك های بالستیك ایران تبدیل به نگین 

انگشتری صنایع دفاعی این کشور شد«.7
مك آینیس درباره پهپادها به عنوان یكی از پیشرفته ترین سالح های کنترل شونده حال حاضر دنیا نوشت:

»... ایران در طول جنگ با عراق عماًل صنعت پهپادی خود را از نقطه صفر شروع کرد. پهپادهای سری 
»ابابیل« ریشه اولیه و هم چنان بدنه اصلی صنعت پهپادی ایران را تشكیل می دهند ، به ویژه سری »ابابیل-
اس« با برد متوسط و کاربرد شناسایی و جاسوسی و نسخه تهاجمی »ابابیل-تی«.... فیلمی از پرواز این نوع 
پهپاد بر فراز دمشــق، ماه جوالی ســال 2۰۱4 ثبت و منتشر شد. ایران انواع دیگری از پهپاد را هم به شكل 
بومی می سازد که از جمله آنها پهپاد »رعد 8۵« از نوع »حمله مستقیم« است. تهران هم چنین از یك پهپاد 
آمریكایی از نوع RQ-۱7۰    Sential  را نیز که دسامبر سال 2۰۱۱ به غنیمت گرفت مدل مخصوص خود را 
باز سازی نمود. پیشرفت های ایران و موفقیت های زیاد در عرصه پهپادی، موجب عالقه کشورهای بزرگی مانند 

روسیه به خرید این سیستم ها از ایران شد...«8
دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، آغازی بر پیشرفت های شگرف و خودکفایی ایران در زمینه ابزارهای 
نظامی شد ، در آن حد که یك کشور صد در صد وابسته و وارد کننده انواع سالح ، اینك نه تنها نیازهای دفاعی 
خود را تامین می نماید بلكه صادر کننده آن به دیگر کشــورهای دوســت نیز هست. از جمله پهپادهای فوق 

پیشرفته که در ارتش روسیه، بنا به اعتراف رسانه های غربی، ضربات مهلكی به جبهه اوکراین وارد آوردند. 
______________________

۱- ماهنامه هوانوردی کامبت – اکتبر 2۰۱3- ســال چهاردهم شــماره ۱۰   2 - همان   3- همان   4-همان  
۵- جی متیو مك آینیس – تفكرات اســتراتژیك درون تهران- آینده سیاســت های امنیتی ایران – اندیشكده 

آمریكن اینترپرایز – مه 2۰۱7   6- همان    7- همان   8- همان

به بهانه سالگرد آغاز دفاع مقدس

بقیه از صفحه 2
7- علت دیگری که دولت سیزدهم تفسیر آژانس را به عنوان مبنای توافق نمی پذیرد و بر 
روشن شدن بار حقوقی عبارات مبهم و فریبکارانه آمریکایی ها تاکید می کند، عبرت گرفتن از 
داستان »تهران ِدکلِریشن« است. آن زمان روحانی و تیمش علی رغم ادعای حقوقدان بودن و 
فهم زبان دنیا، »مفهوم حقوقی تعلیق« را نمی فهمیدند و از البرادعی مدیرکل وقت آژانس سؤال 
می کنند و او می گوید »منظور ما صرفاً عدم تزریق گاز به سانتریفیوژهاست«، و آنها همین وعده 
شفاهی را می پذیرند و پیشنهاد می دهند مبنای توافق »تفسیر آژانس از مفهوم تعلیق« باشد، 
اما چند روز پس از صدور بیانیه تهران، آژانس به ریاست البرادعی تفسیر گسترده ای از مفهوم 
تعلیق را براساس زیاده خواهی های آمریکایی ها ارائه می دهد و تنها واکنشی که از دولت وقت بروز 
کرد ، این بود که بعدها گفتند »این موضع البرادعی )بخوانید این کاله گشاد البرادعی( اخالقی 
نبود«! حال دولت سیزدهم با آگاهی از مفاهیم حقوقی نمی خواهد همان کاله گشاد دوباره سر 
ملت ایران گذاشته شود. لذا در پاسخ این القای فریبکارانه و مزورانه آنها که ادعا کردند آقای 
رئیسی به امید »زمستان سرد« نشسته و اگر توافق نشد، باید مسئولیت خسارات آن را بپذیرید، 
باید پرسید شما که با »گالبی پوسیده برجام« به امید »تابستان داغ ترامپ« نشسته بودید، 
چرا مسئولیت این همه خسارات جنگ اقتصادی تحمیل کرده بر مردم و کشور را نمی پذیرید؟! 

و خود را مصداق این سخن خودتان نمی دانید که »هنوز هم شعار می دهید؟، شرم آور است!«
8- همین آخرین تحریم های آمریکا دلیل منطقی ، حقوقی و سیاسی کافی برای بی اعتمادی 
به برجام و آمریکاست. براساس برجام و قطعنامه 2231، 27 مهر ۹۹ تحریم فروش تسلیحات 
نظامی به ایران به پایان رسید و مضاف بر آن قبل از این تاریخ نیز فقط فروش سالح به ایران 
مشمول تحریم ها می شد نه خرید از ایران. حال آمریکا گستاخانه چهار شرکت ایرانی را به اتهام 
فروش پهپاد به روسیه تحریم کرده است! لذا بدون تضمین و روشن شدن حقوقی عبارات مبهم 
در برجام ، نه تنها نمی توان اطمینان داشت که آمریکا باز از ابزار تحریم علیه ایران استفاده نخواهد 

کرد بلکه مطمئن هستیم که با تفسیر خود به هر بهانه ای استفاده خواهد کرد.
۹- آمریکایی ها و اروپایی ها علی رغم گســتاخی و فضا سازی هایشان با ادعای اینکه »به 
مذاکره با ایران پایان نخواهیم داد و از توافق با ایران دســت نمی کشــیم«، هم فریبکاری و 
تناقضات خود را آشکارتر کردند و هم اذعان کردند تنها گزینه آنها برجام است و نیازمند آن 
هســتند! اما در حالی که آمریکا زیر وعده خود برای تامین گاز اروپا زده و گفته ذخایر انرژی 
خود ما هم برای زمستان کافی نیست و اروپایی ها هم نسبت به بروز شورش و ناآرامی به دلیل 
کمبود برق و انرژی هشدار می دهند ، در این فضا سازی های مزورانه از یک طرف قیافه دلسوزانه 
به خود می گیرند که »ایران زمستان امسال هم فرصت صادرات نفت به اروپا را از دست داد« 
و از طرف دیگر ادعا می کنند »اروپا به گاز نیاز دارد نه نفت و ایران از صدور گاز به اروپا ناتوان 
است«! جالب است که این تناقض گویی ها هم اول از زبان مشاور رابرت مالی و نیویورک تایمز و 
بی بی سی و.... بیان و بالفاصله طوطی وار در رسانه های مدعی اصالح طلبی منتشر می شود. این 
در حالی است که اوال شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم در گزارش جدید خود از افزایش بیش 
از شانزده درصدی تولید میعانات گازی و نفت)روزانه 3.17 میلیون بشکه ( ایران در سال 2۰21 
با وجود تداوم تحریم های آمریکا خبر داده و گفته توقف روند نزولی تولید نفت ایران پس از 3 
سال در حالی است که دولت سیزدهم در این مدت روی کار آمده است. ثانیا بلومبرگ گزارش 
داده بیش از ۹3 میلیون بشکه میعانات گازی و نفت ایران در حال حاضر در نفتکش هایی در 
خلیج فارس و آب های سنگاپور و در نزدیکی چین ذخیره شده اند که می توانند بالفاصله بعد از 
امضای توافق برجام وارد بازار شوند. ثالثا کارشناسان اروپایی در رسانه های خودشان آشکارا 
تاکید می کنند »بازار انرژی ایران و تولیدات آن برای اروپا بســیار مهم است چون هیچ کس 
نمی داند اگر در زمستان گاز اروپا قطع شود چه اتفاقی رخ خواهد داد...«، البته این کارشناسان 
این را هم می دانند که ملت ایران برای تقویت پول ملی خود این را هم به مطالباتش می افزاید 
که در صورت هرگونه توافقی و در هر زمانی، غربی ها در صورت تمایل خرید نفت و گاز از ایران 

باید پول آن را به ریال و یا ارز دیگری پرداخت کنند نه دالر!
1۰- رفتار آمریکا یک بار دیگر نشان داد این سخن رهبر معظم انقالب یک اصل الیتغیر 
است که »ذات آمریکای کنونی همان ذات آمریکای دوران ریگان است و هیچ تفاوتی هم میان 
دموکرات و جمهوری خواه وجود ندارد و تصور این که از طریق مذاکره و به شیوه »پنجاه-پنجاه« 
می توان با آمریکایی ها به مصالحه رسید، تصوری غیرواقعی و غلط و یک توهم است«. لذا اگر 
توافق برجام امضا هم نشود، مسئولیت آن متوجه آمریکایی هاست نه ایران و دولت به این اصل 
قرآنــی، آن گونه که رهبری فرمودند عمل می کند که »َو اِّما تَخاَفَنّ ِمن َقوٍم ِخیانَْهًً َفانِبذ اِلَیِهم 
َعلی  َسوآء- اگر آن طرف نقض کرد، نقض کن. »َفانِبذ« یعنی پرتاب کن طرف خودش، رد کن. 

ما تابع اصول قرآنی هستیم«.

چرا آمریکا روند مذاكرات را مختل 
و فضا سازی كرد؟!

یادداشت میهمان

آیت اهلل جنتی در جلسه شورای نگهبان:

تجمع میلیونی اربعین تجلی تحقق وعده های الهی است
دبیر شورای نگهبان تجمع میلیونی اربعین 
را تجلی تحقق وعده های الهی دانســت و با 
بیان اینکه قطعــا هرچه بگذرد بر عظمت این 
پدیده جهانی افزوده خواهد شــد، از مردم و 
مســئولین عراقی به خاطر این مهمان نوازی 
کریمانه و نیز از همه نهادهای دولتی و گروه های 
مردمی کشورمان که برای حفظ آرامش، امنیت 
و سالمت زائران اربعین تالش کردند، قدردانی 

و تشکر کرد.
آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شــورای نگهبان در 
جلســه این شــورا که با حضور اعضای حقوقدان و 
فقیه برگزار شد، با اشاره به مراسم باشكوه اربعین در 
سخنانی گفت: اربعین شهادت حضرت امام حسین)ع( 
را پشت سر گذاشتیم. جمع کثیری از ارادتمندان آن 
حضرت در مسیرهای پیاده روی به سمت کربالی معلی 
حضور یافتند و از فضای معنوی این مراسم پرفیض 

بهره مند شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، وی 

افزود: البته ما و جمعیت عظیمی نیز که به هر دلیل 
موفق به حضور در این تجمع باعظمت ایمانی نشدیم، 
غبطه خوردیم و دل های مشتاق و آرزومندمان را روانه 

آن مسیر نورانی کردیم.
آیــت اهلل جنتی تجمع میلیونی اربعین را تجلی 
تحقق وعده های الهی دانســت و با بیان اینكه قطعا 
هرچــه بگذرد بر عظمت این پدیــده جهانی افزوده 
خواهد شد، از مردم و مسئولین عراقی به خاطر این 
مهمان نوازی کریمانه و نیز از همه نهادهای دولتی و 
گروه های مردمی کشــورمان که برای حفظ آرامش، 
امنیت و سالمت زائران اربعین تالش کردند، قدردانی 

و تشكر کرد.
دفاع مقدس تنها یک قطعه از تاریخ ایران اسالمی نیست

بلکه یک سبک زندگی است
دبیر شورای نگهبان در ادامه با تسلیت به مناسبت 
عزای پیامبر مكرم اسالم)ص(، حضرت امام حسن)ع( و 
حضرت امام رضا)ع( به آغاز هفته دفاع مقدس اشاره 
کرد و ضمن گرامیداشت یاد شهدا که عزت و امنیت 

امــروز مردم ایران مرهون مجاهدت های آنهاســت، 
گفت: حقیقت این اســت که دفاع مقدس تنها یك 
قطعه از تاریخ ایران اسالمی نیست، بلكه یك سبك 
زندگی است که بر ایثار، گذشت، شجاعت و اخالص 

بنا شده است.
وی ادامه داد: اگر این هشت سال مایه افتخار است 
به دلیل حاکم شدن این سبك زندگی بر جامعه آن 
روز ایران اسالمی است. اکنون هم هرچه جامعه ما به 
آن سبك زندگی نزدیك تر شود، دستیابی به پیروزی 

و تكرار چنان افتخاراتی امكان پذیرتر خواهد بود.
آیت اهلل جنتی از رســانه ها و نهادهای فرهنگی 
خواست ســبك زندگی جامعه ایران در دوران دفاع 
مقدس را به عنوان نسخه شفابخش مشكالت کشور 

تبیین و ترویج کنند.
دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: دشمنان ایران 
اســالمی دشــمنی خود با این مردم شریف را کنار 
نگذاشــته اند بلكه نوع دشــمنی تغییر کرده و امروز 
عرصه های فرهنگ و اقتصــاد، میدان مبارزه جهان 

استكباری با ایران اسالمی است و مسئولین و مردم 
باید با اتكا به قدرت الیزال الهی و با ایثار و اخالص در 

این نبرد هم دشمن را شكست دهند.
آیت اهلل جنتی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به سفر رئیس جمهور به آمریكا برای شرکت 
در مجمع عمومی سازمان ملل برای وی سفر پرباری 

را آرزو کرد.
وی با تاکید بر اینكه باید از همه فرصت ها برای 
اعالم حقانیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
بهره برد، افزود: امیدواریم رئیس جمهور محترم از این 
فرصت برای دفاع از حقوق مردم مسلمان ایران استفاده 
نمایند؛ ایشان سخنگوی ملتی است که هرگز بر سر 
عزت خود معامله نخواهد کرد و در مقابل جهان سلطه 

سر فرو نخواهد آورد.
دبیر شــورای نگهبان در خاتمه با اشــاره به 
حضور تعدادی از اعضای شورای نگهبان در مراسم 
راهپیمایــی اربعین در عراق بــرای آنها از خداوند 

توفیق مسئلت کرد.

بقیه از صفحه 3
داســتان ملت ایران، داســتان ملتی ا ست که 
آموخته اســت روی پای خود بایســتد و به دیگری 
تكیه نكند؛ این تجربــه را زمانی آموخت که در هر 
دو جنگ جهانی،  اعــالم 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 
آمریكا متوسل شد ولی همانها علیه دولت وقت ایران 
کودتــا کردند؛ و آنجایی که در یك توافق چندجانبه  
بین المللی که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل 
قرار گرفته بود، وعده  رفع تحریم گرفت ولی خود را 

در برابر بی رحمانه ترین نظام تحریم ها یافت.
امروز ایران یک کشور قوی

  با دستاوردهای عظیم علمی و فنی و استقالل بی نظیر 
در سطح منطقه و جهان است

حضــار محترم آقایان و خانم هــا؛ ملت ایران با 
داشتن همین نگرش و آن تجارب،  سیاست ایستادگی 
و پیشــرفت را دنبال کرده است. دقیقا به خاطر نظم 
سیاسی و مدنی پیشرفته و مستحكم و عقالنی، ایران 
اســالمی به رغم تحریم و تهدید، امروز یك کشــور 
قوی،  با دستاوردهای عظیم علمی و فنی و استقالل 
بی نظیر در سطح منطقه و جهان است. ما معتقدیم 

که امروز جهان به »ایران قوی« نیازمند است.
امروز مــا در عین صادرات نفت و گاز،  شــبكه 
گســترده  توزیــع برق و گاز را در سراســر کشــور 
ایجــاد کرده ایــم؛  در دانــش  و علوم پیشــرفته از 
جمله ســلول های بنیادین، صنایــع فضایی، بایو و 
نانوتكنولوژی و علوم هسته ای پیشتاز هستیم؛  رشد 
ایران در شاخص های توســعه ی انسانی، چشمگیر 
است. زیرساخت های رفاه اجتماعی از جمله پوشش 
بیمه به طور گسترده برای جمعیت 8۵ میلیونی ایران 
ایجاد شده است و مردمساالری به صورت فراگیر در 
ساختار حكومتی جمهوری اسالمی نهادینه و به رویه  
اساسی نظام تبدیل شده اســت. در حالی که ما در 
دوران جنگ، حتی برای خرید سیم خاردار نیز تحریم 
بودیم، اکنون با دستیابی به دانش فنِی پیشرفته ترین 
تجهیزات نظامی، به نقطه  بازدارندگی رسیده ایم. این 
در حالی است که در همه  این دوران، شاهد دشمنی 
فزاینده آمریكا در مقابله با پیشرفت ملت ایران بودیم.
مــردم جهان حضار محترم، آقــای رئیس؛ این 
دشــمناِن ما نبودند که کوتاه آمدند، بلكه این ملت 
ما بود که هر دشــمنی را از میدان بیرون کرد. ملت 
ایــران با حضور مؤثــر و مشــارکت فراگیر در نظم 
سیاســی برآمده از انقالب اســالمی، توانست ضمن 
پایبندی به ارزش ها و الهام بخشی به ملت ها، مرحله 
اول انقالب اسالمی را با قدرت و موفقیت طی کند، و 
اینك در گام دوم، »سیاست همسایگی« و »تعمیق 
چندجانبه گرایی اقتصادی« را در اولویت دستور کار 

سیاست خارجی خود قرار داده است.
جمهوری اسالمی ایران خواستار تعامل حداکثری

با همه  کشورهای جهان است 
جمهوری اســالمی ایــران خواســتار تعامل 
حداکثری با همه  کشــورهای جهــان بخصوص 
کشــورهای همسایه و دوســت خود است. جنگ 
راه حل بحران ها نیســت بلكه مســیر حل بحران، 
گفت وگو و تفاهم است. جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان کشــوری قدرتمند در منطقه، دارای اراده و 
توانایی برای کمك به حل بحران ها اســت. در یك 
سال گذشته پیوندهای اقتصادِی ایران تقویت شده 
و تجارت منطقه اِی آن به صورت چشمگیری رشد 
کرده اســت  و با گسترش زیرساخت های همكارِی 
اقتصادِی پایدار، فصل نوینی از دوســتی و اعتماد 
متقابل پدید آمده اســت. این سیاست همسایگی، 
سیاســتی امنیت ســاز و ثبات آفرین است. ما در 
دوراِن سختِی همســایگان، اثبات کرده ایم که یار 

همسایگان خود هستیم.
در همه  گفت وگوهای پرشــماری که با روسا و 
سران منطقه داشته ام یكی از مهم ترین نكات مشترک 
این بوده که امنیت منطقه باید به صورت »درون زا و 
بــدون مداخلــه خارجــی« تأمین شــود و راه آن، 
همكاری است نه بلوک بندی. دوران پیِش رو، دوراِن 
»همكاری های پایدار، رفاه،  ثبات و برادری« است، اگر 
سرنوشت منطقه به دســت خود کشورهای منطقه 
رقم بخورد. اشــغالگران و غاصبان، رفتنی هستند و 

همسایگان برای یكدیگر باقی می مانند.
روزگاری، جنگــی بین دو ملت ایــران و عراق 
پدید آورده بودند ولی امروز، بزرگ ترین نماد برادری 
و رویداد فرهنگی جهان یعنی راهپیمایی اربعین، با 
مجاهدت بی نظیر مردم عراق و ایران و دیگر ملت های 

جهان برگزار می شــود تا از یاد و راه حسین بن علی 
فرزند محمد رسول خدا)ص( تجلیل کنند که جان 
خود و خانــواده اش را برای رهایی مردم از جهالت و 

رهایی آنها از ظلم، فدا کرد.
حضار محترم؛ تمایل دارم توجه شما را به یكی 
از جلوه های غم انگیز بی عدالتی که ســر منشاء همه 
بحران های منطقه اســت جلب کنم. تاریخ معاصر، 
ملتی مظلوم تر از فلسطین و ظالم تر از رژیم اشغالگر 
قدس به خود ندیده اســت. رژیم صهیونیســتی که 
بیش از هفتاد ســال آپارتاید، تجاوزگری و کشــتار 
زنــان و کودکان منطقــه را در کارنامه ســیاه خود 
دارد، بزرگ تریــن زندان روی زمیــن را در غزه برپا 
کرده است و استمرار شهرک  سازی و تصاویر شیون 
و گریه مظلومان فلسطینی در اثر غصب اراضی،  منازل 
و مزارع آنان، و کشــتار فرزندانشــان، به همه نشان 
می دهد هفت دهه ظلم و اشــغالگرِی اسرائیل پایان 

ندارد.
رژیم اشغالگر قدس

نمی تواند شریک صلح و امنیت باشد
دولت های مدعی آزادی و دموکراسی باید پاسخ 
بدهند که چرا از فرمول روشــن و عادالنه جمهوری 
اسالمی برای حل مســئله فلسطین فرار می کنند؟ 
در فلســطین مظلوم، ما به سیاست فلسطیِن واحد 
معتقدیم. همه سرزمین فلســطین »از بحر تا نهر« 
متعلق به ســاکنان اصلی این ســرزمیِن تاریخی و 
مقدس اســت. راه حل مسئله فلسطین فقط مراجعه 
به آراء همه فلســطینی ها اعم از مسلمان و مسیحی 
و یهودی در قالب برگزاری یك همه پرســی فراگیر 

است.
رژیم اشغالگر قدس که همچنان سرزمین های 
دیگر کشورهای منطقه را در اشغال دارد، نمی تواند 

شریك صلح و امنیت باشد.
حضار ارجمند؛ اجازه دهید توجه شما را به یكی 
دیگر از جلوه هــای بی عدالتی، یعنی برخورد دوگانه 
غرب با فعالیت های صلح آمیز هســته ای ایران جلب 
کنم. در حالی که رکن اساسِی امنیِت جهانی، »خلِع 
سالِح جهانی« است اما برخی قدرت ها تالش دارند 
با مسئله  سازی از فعالیت های صلح آمیز ایران، تهدید 
اصلی یعنی خلع سالح جهانی، به فراموشی سپرده 

شود.
جمهوری اسالمی ایران 

به دنبال ساخت سالح اتمی نیست
 و این سالح جایی در دکترین دفاعی ما ندارد

مــن به عنوان نماینده  ملت بزرگ ایران صریحا 
اعالم می کنم که جمهوری اســالمی ایران به دنبال 
ساخت ســالح اتمی نیست و این ســالح جایی در 
دکترین دفاعی ما ندارد. این حكم حكومتی در فتوای 
رهبر معظم انقالب اسالمی حفظه اهلل اعالم شده است 
و برای دولت و ملت ایران، فتوای شرعی رهبر معظم 

انقالب اسالمی از هر نظارت بین المللی نافذتر است.
ایــن در حالی اســت که دولت هــای مدعی، 
خودشان هم تولید سالح های هسته ای را ادامه داده 
و هم به کار برده اند و هم این تســلیحات را به رژیم 
صهیونیستی هدیه داده اند. کشورهایی که باید خلع 
ســالح شــوند، جایزه می گیرند و کشورهایی که به 
تعهــدات خود پایبند بوده اند، حتی از حقوق مندرج 
در ان.پی.تی نیز محروم می شوند. در حالی که برنامه 
صلح آمیز هســته ای ایران تنها دو درصِد برنامه های 
هســته ای جهــان را شــامل می شــود، 3۵ درصد 

بازرسی ها از تاسیسات ماست.
اکنون از حضار محتــرم می خواهم به دقت به 

چند نكته توجه کنند:
۱- جمهوری اسالمی با حسن نیت و با قصدی 
متین، توافق نامه ای را در ســال 2۰۱۵ پذیرفت و در 
همان وهله  اول تمام تعهدات خــود را انجام داد اما 
نتیجه  آن، عهدشــكنی آمریكا و اِعمال تحریم هایی 
بود که به اذعان خودشان بی سابقه ترین تحریم های 
تاریخ بود. تحریم، مجازات عدالتخواهی و اســتقالل 
ملت ایران اســت. تحریم، سالح کشتار جمعی است 
و همراهی یا سكوت در مقابل آن نیز کمك و رضایت 

دادن به ظلم است.
2- ایــن آمریكا بود که از توافق خارج شــد نه 
ایــران. آژانــس بین المللی انرژی اتمــی ۱۵ بار در 
گزارش هــای خود اعالم کرد که ایران به مفاد توافق 

کاماًل پایبند بوده است.
3- ایــران در عیــن حال که هزینــه  التزام به 
تعهدات خود را پرداخته، اما به علت نقض عهد طرف 
آمریكایی و ناپایبندی طــرف اروپایی، از منافع این 

توافق برخوردار نشده است.

ما بر اســاس ظرفیت های دیده شده در توافق، 
اقداماتی قانونی انجام دادیم تا طرِف ناقض به تعهدات 
خود برگردد. ایران با پایبندی به تعهدات خود،  محور 
اصلــی بقای برجام بوده و اگر ابتكارها و انعطاف های 
جمهوری اســالمی ایران نبود، مذاکــرات در همان 

روزهای نخست متوقف می شد.
به اذعان رسمی دولت آمریکا

سیاست فشار حداکثری علیه ایران
شکست مفتضحانه خورده است

منطق مذاکراتی ایران بر مبنای تحلیل عادالنه از 
تحوالت فقط یك جمله است: »پایبندی به تعهدات«. 
موضوع تضمین هــای اطمینان بخش صرفاً آمادگی 
برای یك اتفاق احتمالی نیســت. مــا از یك تجربه 
صحبت می کنیم. ما تجربه  خروج آمریكا از برجام و 
بیش از یك سال و نیم تعلل دولت کنونِی آمریكا در 
بازگشت به تعهداِت خود را پیش چشم داریم. همین 
امروز که دولت آمریكا از قصد خود برای بازگشت به 
تعهدات خود سخن می گوید، صدای دیگری از داخل 
آن کشور به گوش می رسد که تعهدپذیر بودن آمریكا 
را زیر سؤال می برد. آیا با آن تجربه و این چشم انداز، 
می توانیم در موضوع مهِم تضمیِن پایدارِی توافق، با 

مسامحه عمل کنیم؟
البته جمهوری اســالمی با امكانات وســیع و 
ارتباطات گســترده با جهان، آثار تحریم ها را یكی 
پس از دیگری خنثی و فرصت های جدیدی را خلق 
کرده است. به اذعان رسمی دولت آمریكا، سیاست 
فشــار حداکثری علیه ایران شكســت مفتضحانه 

خورده است.
ما مسیر خود را فارغ از هرگونه توافق، پیدا کرده 
و با قدرت ادامه می دهیم. ضمن اینكه ما در مذاکرات 
جدی که داشته ایم، نشان داده ایم که اگر منافع ملت 
ایران تضمین شود، اراده ای قوی برای حل عادالنه این 
موضوع داریم. معتقدیم گره توافق هسته ای از همان 

جایی باید باز شود که گره خورده است.
دوستان و همكاران؛ آخرین فراز از سخنان من 
درباره ضرورِت عدالِت جهانی است. همه ما و تك 
تك انسان های جهان باید در ساخت جهان جدید 
مشارکت و حضور فعاالنه و متعهدانه داشته باشیم. 
جهان جدید اگر بخواهد جهانی اخالقی مشــروع 
و از نظر مردم جهــان، مقبول، و از نظر توانایی در 
حل و فصل مشــكالت جهانی، موفق و پیروزمند 
باشد راهی ندارد جز اینكه بر محور عدالت جهانی 
شــكل بگیرد. این مهم نیازمنــد توجه به اصولی 
مانند »احســاس مسئولیت مشــترک جهانی در 
مقابل ظلم و بی عدالتی«، »احترام به خواســت و 
اراده ملت ها و عدم مداخله در مسیر مستقل رشد 
آنها«، »نفی اســتانداردهای دوگانه«، »مخالفت با 
جنگ و خشونت«، »استقالل و عادالنه عمل کردن 
نهادهای بین المللی«، و مهم تر از همه »نقش آفرینی 
انسان های صالح و عادل در شكل دهی به این نظم 

جدید« است.
نگاه ما بــه آینده بســیار امیدوارانه اســت. 
مومنانه بــاور داریم که بر مبنای مشــّیت و اراده  
الهی، همان طور که پیامبران الهی بشارت داده اند، 
عدالت، جهانی خواهد شد و حكومت بندگان صالِح 
پــروردگار در زمین حكمفرما و بشــریت با ظهور 

آخرین منجی رستگار می شود.
از توجه شما سپاسگزارم. 
والسالم علیکم و رحمه ًْاهلل.

گفتنی اســت بر اســاس گزارش ها سخنرانی 
رئیس جمهور در مجمع عمومی ســازمان ملل، یكی 
از پر استقبال ترین سخنرانی های این دوره به شمار 
می رود؛ ســكوت حاکم بر جلسه قابل توجه بود و در 
این لحظه بود که رئیس جمهور با اشــاره به جنایت 
آمریكا علیه شهید ســلیمانی، با باال بردن عكس او 
خواستار محاکمه مسببین این ترور جنایت آمیز شد.

همچنیــن رئیس جمهور پس از ســخنرانی در 
سازمان ملل، پیاده به سمت هتل محل اقامت حرکت 
کرد. مســیر پیاده روی، محل همیشــگی اســتقرار 
خبرنگاران بین المللی و تجمعات اعتراضی است که 
در این بین برخی خبرنــگاران هم با رئیس جمهور 

خوش و بش و گفت وگو کردند.
پاسخ قاطع آیت اهلل رئیسی

به تک جمله »ماکرون« درباره حقوق زنان
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در 
دیدار با همتای فرانســوی خود در حاشــیه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، ارتقای روابط کشورمان با 
اروپا را در گروی استقالل اراده کشورهای این قاره از 
خواست و نظر آمریكا دانست و شرایط حصول توافق 

عادالنه و پایدار از دیدگاه جمهوری اسالمی ایران را 
تبیین کرد.

رئیســی، مفتوح ماندن پرونده هــای ایران در 
آژانس را مانع جدی دســتیابی به توافق برشمرد و 
گفــت: رویكرد آژانس به مســائل باید فنی و به دور 
از فشارها و القائات دیگران باشد و ما معتقدیم بدون 
مختومه شــدن پرونده های ایران، دستیابی به توافق 

امكان پذیر نیست.
رئیس جمهور کشــورمان رویكرد دوگانه آژانس 
به فعالیت های مخّرب هسته ای رژیم صهیونیستی را 

نشانه ای از سیاست زدگی برشمرد.
محمــد جمشــیدی معــاون سیاســی دفتر 
رئیس جمهــور درباره جزئیات ایــن دیدار گفت: در 
مالقات ۹۰ دقیقه ای رئیس جمهور ایران و فرانسه که 
قرار بود 4۵ دقیقه باشــد، ماکرون صرفا یك جمله 
کلی درباره احترام به حقوق زنان گفت و حتی نامی 

از ایران نیاورد.
وی افزود: رئیس جمهور کشورمان اما در پاسخ بر 
دو نكته تأکید کرد؛ نكته اول این بود که پیشرفت های 
زنان پس از انقالب خیره کننده بوده و اگر خواستید با 

این واقعیت ها آشنا شوید به ایران سفر کنید.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: 
نكته دوم هم  اینكه مســائل ایران مربوط به ایرانی ها 
اســت. اتحادیه اروپا اگر می خواهد درباره زنان بیانیه 
بدهد، درباره خشــونت پلیس علیه زنان در آمریكا و 
غــرب بیانیه بدهد. ضمن اینكه تحریم جنایت علیه 
بشریت است و زن و مرد هم نمی شناسد و غرب باید 

پاسخگوی جنایت خود علیه ملت ایران باشد.
تحریم ایران نقض ناروای حقوق ۸۰ میلیون ایرانی

و نقض حقوق بشر است
رئیســی در دیدار لوئیس آرســه رئیس جمهور 
بولیــوی که در هتــل محل اقامــت رئیس جمهور 
کشــورمان در نیویورک برگزار شــد، روابط ایران و 
بولیوی را دوســتانه و رو به گسترش خواند و گفت: 
روابط دو کشور روابط سیاسی معمولی نیست و باید 

روز به روز توسعه یابد.
رئیس جمهور کشــورمان با تأکید بر اینكه وزیر 
امور خارجه ایران موظف اســت کمیسیون مشترک 
همكاری های دو کشــور را فعال کند، گفت: نتیجه 
این همكاری ها باید برای هر دو کشــور محسوس و 

عملیاتی باشد.
رئیسی در دیدار »شارل میشل« رئیس شورای 
اتحادیه اروپا اعمال تحریم علیه کشورها را از جمله 
اقدامات ضدانســانی و ناقض حقوق بشر برشمرد و 
افزود: تحریــم ایران نقض ناروای حقوق 8۰ میلیون 

ایرانی و از مصادیق جدی نقض حقوق بشر است.
آیــت اهلل رئیســی تاکید کــرد: تحریم ها علیه 
جمهوری اسالمی ایران ما را متوقف نكرده و نخواهد 
کرد و روند رشد و پیشرفت کشورمان را با قوت ادامه 

خواهیم داد.
رئیســی در دیدار »شهباز شریف« نخست  وزیر 
پاکستان با اشــاره به اینكه جمهوری اسالمی ایران 
برای گســترش همكاری ها و ارتقای سطح روابط با 
پاکســتان اراده جدی دارد، گفت: ایران محدودیتی 
برای توســعه همكاری ها با پاکستان در زمینه های 

تجاری، اقتصادی، انرژی و حمل ونقل ندارد.
آیت اهلل رئیســی همچنین در دیدار »مصطفی 
الكاظمی« نخست  وزیر عراق ابراز امیدواری کرد که 
روند سیاسی انتخابات پارلمانی عراق هر چه سریع تر 
با گفت وگو و تفاهم طرف های عراقی به نتیجه برسد 

و دولتی قوی و مقتدر تشكیل شود.
رئیسی همچنین در دیدار »ایگنازیو کاسیس« 
رئیس جمهور ســوئیس اشاره به اینكه دولت کنونی 
آمریكا مدعی مخالفــت با تصمیم های دولت قبل و 
بازگشت به توافق است، گفت: ما تاکنون رفتار عملی 
و جدی که نشــانه جبران رفتارهای گذشته و رفع 

تحریم های ظالمانه باشد، مشاهده نكرده ایم.
رئیس جمهور کشورمان در ادامه در نشستی با 
رهبران ادیان الهی بروز درگیری میان ادیان الهی را 
باعث فرسایش ادیان و موجب رواج الحاد و بی خدایی 
در جوامع دانست و خاطرنشان کرد: به جای درگیری، 
برخورد و حذف، پیشنهاد گفت وگوی  اندیشه ای میان 
ادیان را مطرح کرده و تثبیت کنیم تا نظرات پیروان 

ادیان مختلف به یكدیگر نزدیك تر شود.
رئیســی با بیــان اینكه وحدت ادیــان نه کنار 
گذاشــتن باورهای پیــروان ادیان، بلكــه به معنای 
تاکید بر اشتراکات و کنار گذاشتن اختالفات است، 
و از آمادگی جمهوری اسالمی برای برگزاری نشست 

جهانی گفت وگوی رهبران ادیان الهی خبر داد. 

سرلشکر باقری: 

فتح خرمشهرهای آینده با نگاه به داشته های ملی و جوانان محقق می شود
نیروهای مسلح کشور  کل  رئیس ستاد 
گفت: امروز نگاه به درون و داشته های ملی و 
جوانان با روحیات دوران نورانی دفاع مقدس، 

تنها مسیر فتح خرمشهرها خواهد بود.
سرلشــكر محمــد باقری رئیس ســتاد کل 
نیروهای مســلح در مراســم دیدار پیشكسوتان 
دفاع مقدس با رهبر انقالب اسالمی طی سخنانی 
اظهار داشت: عزیزانی که امروز توفیق شرفیابی به 
محضر شما را پیدا کرده اند جمعی از پیشكسوتان 
دفاع مقدس و مقاومت، خانواده معظم شــهیدان 
و ایثارگران، جانبازان، روحانیون و اقشــار مختلف 

دفاع مقدس هستند.
وی افزود: موجب افتخار است که در گام دوم 
انقالب اسالمی و در آستانه چهل ودومین سالگرد 
دفاع مقدس که تضمین کننده هویت، امنیت، عزت 

و شــكوه ملت ایران بود و مقوم ارزش های متعالی 
انقالب اسالمی است با هدف تكریم حماسه سازان 
جهاد و شهادت و بهره گیری از ذخیره دفاع مقدس 
و معرفی ســبك زندگی رزمندگان سومین آیین 
تجلیل از یك میلیون پیشكسوت دفاع مقدس را 

در محضر شما برگزار کنیم.
ســردار باقری ادامه داد: جنگ بزرگ تحمیل 
شده به ملت ایران که با الطاف خداوند و با رهبری 
امــام راحل و خون شــهیدان به گنجینه بزرگ و 
سرمایه ای ماندگار برای تداوم تالش و پیشرفت و 

عزت کشور تبدیل شد.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد: 
چه بســیاری ســختی های بزرگ در دوران دفاع 
مقدس که با اتكا به خدا و مجاهدت های خالصانه 
به پیروزی های بزرگ تبدیل شد و شاید یكی از آنها 

تبدیل بن بست شكست به پیروزی با تغییر جنگ 
کالسیك به نبرد انقالبی با تاکتیك بومی و وحدت 
ارتش و سپاه است که نهایتا به آزادسازی خرمشهر 
در عملیات بیت المقدس و سایر پیروزی های بزرگ 

انجامید. 
وی افزود: الزم به تاکید است که از صمیم جان 
اعتقاد داریم امروز نیز نگاه به درون و داشــته های 
ملی، اتكا به ســرمایه عظیم جوانان دانشــمند و 
انقالبی کشور و طراحی و برنامه ریزی آینده کشور 
براساس ابتكارات برخاسته از دانش، درک صحیح 
و عمل مجاهدانه با روحیات آن دوران نورانی قطعاً 
تنها مسیر راه گشای حل مشكالت کنونی و آینده 

کشور و فتح خرمشهرهای دیگر نیز خواهد بود.
ســردار باقری بــا بیان اینكه حفظ و نشــر 
ارزش هــای دفاع مقــدس و بهره گیری از تجارب 

آن را وظیفــه خود می دانیم و در این راه از  هیچ 
کوششــی برای اعتالی ملت ایران دریغ نخواهیم 
کرد، گفت: خود را موظف می دانیم با همه دلسوزان 
انقالب اسالمی گنج دفاع مقدس را در راه اعتالی 
بازدارندگی و عزت  و امنیت و اســتقالل و آرامش 
ملت ایران به کار بگیریم و از هرگونه دروغ و انحراف 
مصون داشته و اجازه ندهیم که آن  دوران پرافتخار 

به فراموشی سپرده شود.
وی در پایان به ارائه گزارشــی درباره اقدامات 
صورت گرفته از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و 
بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس در راستای 
ترویج فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت پرداخت که 
رشــد 24۰ درصدی و چاپ 22۹6 عنوان کتاب،  
تشكیل 477 ستاد بزرگداشت و برگزاری ۱۰ هزار 

ساعت خاطره گویی از مهم ترین آنها بود.

در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل

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


