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حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس جمهور کشورمان در هفتاد 
و چهارمی��ن مجمع عمومی س��ازمان ملل متح��د در نیویورک 
س��خنرانی کرد. متن کامل س��خنان رئیس جمهور به این شرح 

است.
آقای رئیس،

انتخاب شایسته جناب عالی به ریاست هفتاد و چهارمین نشست 
س��االنه مجم��ع عمومی ملل متح��د را تبری��ک می گویم. برای 

جناب عالی و دبیرکل محترم، آرزوی توفیق دارم.
در آغاز س��خن مایلم، با گرامی داش��ت یاِد نهضت آزادی خواهانه 
حس��ین بن عل��ی )ع(، به هم��ه حق طلبانی که ب��ا تحّمِل همه 
سختی ها، برای احقاق حقوق خود مبارزه می کنند و به روان همه 
شهدای مظلوم بمباران ها و اقدامات تروریستی در یمن، سوریه، 
فلسطیِن اشغالی، افغانستان، عراق و دیگر کشورهای جهان درود 

بفرستم.
خانم ها، آقایان

خاورمیان��ه در آتش جنگ، خونریزی، تجاوزگری، اش��غال گری، 
تعصبات مذهبی و فرقه ای و افراط گرایی می س��وزد و بزرگ ترین 
قربانی چنین ش��رایطی ملت مظلوم فلس��طین اس��ت. تبعیض، 

تصاحب زمین ها، شهرک سازی ها وکشتار همچنان ادامه دارد.
طرح های تحمیلی آمریکایی و صهیونیس��تی مانند معامله قرن، 
تعیین بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و الحاق 
بلندی ه��ای جوالن به دیگر س��رزمین های اش��غالی، محکوم به 

شکست است.  
برعک��ِس طرح های ویران گ��ر آمریکا، کمک ه��ا و همکاری های 
منطقه ای و بین المللی جمهوری اس��المی ایران در حوزه تامین 
امنی��ت و مقابله با تروریس��م بس��یار تعیین کننده بوده اس��ت. 
نمونه ه��ای ب��ارز آن، همکاری با روس��یه و ترکی��ه در چارچوب 
رون��د آس��تانه در م��ورد بحران س��وریه، ارائه ط��رح صلح برای 
بحران یمن و همکاری فعال با نمایندگان دبیرکل س��ازمان ملل 
متحد، گفتگوهای سازنده با 4 کشور اروپایی و تالش فعال برای 
تس��هیل مذاکرات صلح میان طرف های یمنی است که منجر به 

موافقت نامه صلح استکهلم درخصوص بندر حدیده شد.
حضار محترم؛

م��ن از کش��وری می آیم ک��ه از یکس��ال و نیم پی��ش، در برابر 
بی رحمانه ترین تروریس��م اقتصادی ایس��تادگی نموده و از حق 
استقالل و توس��عه علمی و فناوری خود دفاع کرده است. دولت 
آمریکا با اعمال تحریم های فرامرزی و تهدید دیگر ملت ها، تالش 
ک��رده ایران را از مزای��ای حضور در اقتصاد جهانی محروم کند و 
با س��وء اس��تفاده از نظام بانکی، به راهزنی بین المللی دست زده 

است.
ما ایرانیان، پیشگاِم ملت هاِی منطقه در نهضت های آزادی خواهی 
بوده ای��م؛ همواره برای خود و همس��ایگانمان، صلح و پیش��رفت 
خواس��ته ایم و هرگز در برابر تهاجم و تحمیل خارجی، تس��لیم 
نش��ده ایم. ما  نمی توانیم دعوت به مذاکره کس��انی را باور کنیم 
که اعالم می کنند س��خت ترین تحریم های تاریخ را علیه کرامت 
و معیش��ت ملت مان اعمال کرده اند. چگونه می توان باور کرد که 
جنای��ت و فش��ار بر زندگ��ی 83  میلیون ایرانی ب��ه ویژه زنان و 

ک��ودکان برای دولتم��ردان آمریکایی امری خوش��ایند و موجب 
افتخار تلقی ش��ود و اس��تفاده از تحریم علیه طیفی از کش��ورها 
همچ��ون ای��ران، ونزوئ��ال، کوبا، چین و روس��یه به ی��ک اعتیاد 
مفرط تبدیل شده باش��د. ملت ایران هرگز ای��ن جنایت ها و این 

جنایت کاران را نه فراموش می کند و نه می بخشد.
خانم ها ؛ آقایان؛

رویک��رِد دول��ِت کنونی آمریکا نس��بت به برجام، ن��ه تنها نقِض 
قطعنامه 2231 ، بلکه تجاوز به حاکمیت و اس��تقالِل سیاسی و 

اقتصادی کلیه کشورهای جهان است.
ایران با وجود خروج آمریکا از برجام  تا یک سال، همچنان نسبت 
به اجرای تمامی تعهدات هس��ته ای خود وفق برجام، وفاداربوده 
است. ما به احتراِم قطعنامه شوراِی امنیت، به اروپا فرصت دادیم 
تا به تعهدات یازده گانه خود برای جبران خروِج آمریکا عمل کند 
ولی متاس��فانه فقط حرف های زیبایی ش��نیدیم و  ش��اهد اقدام 
مؤثری نبودی��م. اینک بر همگان ثابت شده اس��ت که آمریکا به 
تعه��دات خود پش��ت می کند و اروپا از اج��رای تعهداتش ناتوان 
اس��ت. ما حتی در اجرای بنده��ای 26 و 36 برجام، راهبرِد گام 
ب��ه گام را در پیش گرفتی��م، و هنوز بر عهد خود به برجام، برجا 
مانده ای��م، اما صبر ایران هم ح��دی دارد؛ وقتی آمریکا قطعنامه 
سازمان ملل متحد را حرمت نمی گذارد، وقتی اروپا ناتوانی خود 
را ب��ه نمایش می گ��ذارد، تنها راه، تکیه بر ع��زت، غرور و اقتدار 

ملی است.
پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم، نه می باشد. دولت و ملت ایران، 
یک سال و نیم زیر ش��دیدترین تحریم ها، استقامت کرده است و 
هرگز با دشمنی که می خواهد با سالح  فقر، فشار و تحریم ایران 
به تس��لیم وادارد مذاکره نخواهد کرد،به روش��نی می گویم: اگر 
به حداقل ها قانع هس��تید، ما هم به حداقل ها بس��نده می کنیم. 
برجام، حداقل بود؛ چه برای ش��ما و چه برای ما. اما اگر بیش��تر 

می خواهید، باید بیشتر بپردازید.
ما را به مذاکره می خوانند؛ در حالی که خود از معاهده  گریزانند. 
ما با همین دولت فعلی آمریکا بر سر میز 5+1، در گفتگو بودیم؛ 

اما آن ها بر عهِد سلِف خویش، خط بطالن کشیدند.
من به نمایندگی از ملت و کش��ورم، اعالم می کنم که: پاس��خ ما 
ب��ه مذاکره تحت تحریم، نه می باش��د. دول��ت و ملت ایران، یک 
سال و نیم زیر شدیدترین تحریم ها، استقامت کرده است و هرگز با 
دشمنی که می خواهد با سالح  فقر، فشار و تحریم ایران به تسلیم 

وادارد مذاکره نخواهد کرد.
اگر پاسخ آری می خواهید همان طور که رهبر معظم انقالب اعالم 
کرده اند، تنها راه برای گفتگو، بازگش��ت به تعهدات اس��ت.  اگر 
نس��بت به اسم برجام حساسیت دارید، به رسِم آن بازگردید و به 
چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت، متعهد باشید. تحریم ها 

را متوقف کنید تا راه گفتگو باز شود.
من به روش��نی می گویم: اگر به حداقل ها قانع هستید، ما هم به 
حداقل ها بسنده می کنیم. برجام، حداقل بود؛ چه برای شما و چه 
برای ما. اما اگر بیشتر می خواهید، باید بیشتر بپردازید. اگر بر سر 
حرِف خود هستید که فقط یک خواسته از ایران دارید و آن، عدم 
ساخت و بهر گیری از سالح هسته ای است، این با نظارت آژانس و 

باالتر از آن، فتوای رهبری ایران، حاصل است. فقط کافی است به 
جای نمایِش مذاکره، به واقعیِت مذاکره بازگردید. عکس یادگاری 

آخرین ایستگاهِ مذاکره است، نه اولین ایستگاه.
ما در ایران، به رغم همه سنگ اندازی های دولت امریکا، به حرکت 
در مس��یر رشد و سازندگی اقتصاد و جامعه ایران، ادامه داده ایم. 
اقتص��اد ایران در س��ال 2017، باالترین نرخ رش��د اقتصادی در 
جهان را همراه با کاهش مس��تمر ن��رخ تورم، تجربه کرد و امروز 
هم، علی رغم التهابات ناشی از عوامل خارجی در یک سال و نیم 
گذشته، بار دیگر به مسیر رشد و ثبات بازگشته است. رشد تولید 
ناخالص داخلی ایران، بدون نفت، در ماه های اخیر، مجددا مثبت 

شده و تراز تجاری کشور، همچنان مثبت است.
حضار محترم؛

دکترین امنیتی جمهوری اس��المی ایران حفظ صلح و ثبات در 
خلی��ج فارس و تامین آزادی و امنیت کش��تیرانی در تنگه هرمز 
اس��ت.حوادث اخیر، این امنیت را به ش��کل جدی در خطر قرار 
داده اس��ت. امنیت و صلح در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه 
هرمز را با مش��ارکت کشورهای این منطقه می توان تأمین کرد و 
جریان آزاد نفت و سایر منابع انرژی را تضمین نمود، به شرط آن 
که امنیت را چتری فراگیر در همه حوزه ها برای تمامی کشورها 
بدانیم. بنا به مس��ئولیت تاریخی کشورم در حفظ امنیت، صلح،  
ثبات و پیش��رفت در منطق��ه خلیج فارس و تنگ��ه هرمز، همه 
کش��ورهایی را ک��ه از تحوالت خلیج ف��ارس و تنگه هرمز متأثر 
می ش��وند به »ائتالِف امید«HOPE  یعنی»ابتکار صلح هرمز« 
)Hormoz Peace Endeavor(  دع��وت می کن��م. ه��دف 
"ائتالف امید" ارتقای صلح، ثبات، پیش��رفت و رفاه کلیه ساکنان 
حوزه تنگه هرمز، و تفاهم متقابل و روابط صلح آمیز و دوس��تانه 
میان ایشان اس��ت. این ابتکار حوزه های مختلف همکاری مانند 
تأمین همگانی امنیت انرژی، آزادی کش��تیرانی و انتقال آزادانه 
نفت و س��ایر منابع از و به کشورهای حوزه تنگه هرمز و فراتر از 

آن را در بر می گیرد.
تش��کیِل هرگونه ائتالف امنیتی، تحت هر عن��وان در منطقه، با 
محوری��ت و فرماندهی نیروهای خارجی، مصداق بارز مداخله در 
امور منطقه اس��ت. رویکرد امنیتی س��ازِی دریانوردی در تناقض 
ب��ا حق دریانوردِی آزاد و حق توس��عه، و باعث تش��دیِد تنش و 
پیچیده تر ش��دِن شرایط ش��ده، و صلح، امنیت و ثبات منطقه را 

تهدید می نماید.
"ائت��الف امید" بر پایه اصول مهم��ی همچون پایبندی به اهداف 
و اص��ول ملل متح��د، احترام متقاب��ل، منافع متقاب��ل، جایگاه 
براب��ر، گفتگو و تفاه��م ، احترام به حاکمی��ت و تمامیت ارضی، 
خدش��ه ناپذیرِی مرزهاِی بین المللی، حل و فصِل مس��المت آمیِز 
تمامِی اختالفات و از همه مهم تر دو اصِل بنیادیِن "عدم تجاوز" و 
"عدم دخالت در امور داخلی یک دیگر" قرار دارد.  حضوِر سازماِن 
ملل متحد برای ایجاِد یک چتِر بین المللی در حمایت از "ائتالف 

امید" نیز امری ضروری است.
وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران جزئیات بیش��تری از 

ائتالف امید را به اطالع کشورهای ذینفع خواهد رساند.
خانم ها و آقایان

تش��کیِل هرگونه ائتالف  امنیتی، تح��ت هر عنوان در منطقه، با 
محوری��ت و فرماندهی نیروهای خارجی، مصداق بارز مداخله در 
امور منطقه اس��ت. رویکرد امنیتی س��ازِی دریانوردی در تناقض 
ب��ا حق دریانوردِی آزاد و حق توس��عه، و باعث تش��دیِد تنش و 
پیچیده تر ش��دِن شرایط ش��ده، و صلح، امنیت و ثبات منطقه را 
تهدی��د می نماید. امنیت منطقه با خروج نظامیان آمریکا، تأمین 
می ش��ود و نه با س��الح و مداخله آنان. آمریکا پس از 18 س��ال 
نتوانست اقدامات تروریستی را کاهش دهد، اما جمهوری اسالمی 
ایران فتنۀ داعش را به کمک ملت ها و دولت های همسایه، خاتمه 
داد. راه حل نهایی صلح و امنیت خاورمیانه: "دموکراسی در داخل؛ 
و دیپلماس��ی در خا رج" است. امنیت را نمی توان خرید و توسط 

دولت های خارجی، تأمین کرد.
صلح و امنیت و استقالِل همسایگاِن ما، صلح و امنیت و استقالِل 
ماس��ت. آمریکا همسایه ما نیس��ت. این جمهوری اسالمی ایران 
است که همسایه شماس��ت و از دیرباز به ما آموخته اند که "اول 
همسایه؛ آنگاه خانه". در روز واقعه، ما و شما تنها می مانیم. ما  با 

هم همسایه ایم ، نه با آمریکا!
آمریکا اینجاست، نه در خاورمیانه. آمریکا وکیِل هیچ ملتی و کفیِل 
هیچ دولتی نیست. هیچ دولتی به دولِت دیگر، وکالت نمی دهد و 
کفالت خویش را به دیگری نمی سپارد. اگر امروز شعله های آتِش 
یمن، تا حجاز هم زبانه کشیده اس��ت، باید آتش افروز را جس��ت و 
تنبیه کرد، نه اینکه بی گناهان را آماج تهمت ها و کینه ها قرارداد. 
امنیِت عربستان با پایان دادِن تجاوز به یمن، حاصل می شود، نه با 
دعوت از بیگانگان. ما حاضریم برای صلح از همه توان ملی و اعتبار 
منطق��ه ای و اقتدار بین المللی خویش، مایه بگذاریم. راه حل صلح 
در جزیره العرب،  امنیت در خلیج فارس و ثبات در خاورمیانه،  را 
باید در درون خاورمیانه جس��تجو کرد و نه در بیرون آن. مسایل 
منطقه، بزرگ تر و مهم تر از آن است که آمریکا از عهدۀ آن برآید. 
دولتی که نتوانسته مسأله افغانستان و عراق و سوریه را حل کند 
و  بانی افراطی گری، طالبانی گری و داعشی گری بوده است ؛ هرگز 

قادر به حل معضالت پیچیده تر نخواهد بود.
همکاران گرامی؛

منطقه ما بر لبه پرتگاه ایستاده است؛ تا جایی که تنها یک اشتباه 
می تواند آتشی بزرگ را برافروزد. ما دخالِت تحریک آمیِز بیگانگان 
را تحم��ل نمی کنیم و ب��ه هرگونه تعرض به امنی��ت و تمامیِت 
سرزمینی خود، قاطعانه پاسخ می دهیم. اما راه جایگزین و مطلوب 
ما، همبس��تگِی میان هم��ه ملت های دارای منافع مش��ترک در 

خلیج فارس  و منطقه هرمز است.
این پیام ملت ایران است:

بیایید به جای سرمایه گذاری در جنگ و خشونت ، بر روی امید به 
یک آینده بهتر، سرمایه گذاری کنیم.

ب��ه عدالت برگردیم. به صل��ح، به قانون، به عهد و پیمان و به میز 
مذاکره بازگردیم.

آغاز تحقیقات برای استیضاح رئیس 
جمهور آمریکا کلید خورد 

آنچه درحاشیه نشست سازمان ملل 
گذشت 

حقایقی درباره وضعیت حقوق بشر 
ایاالت متحده  
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مهمان پرست:
اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام 
درماندگی خود را بیشتر نشان داد

2

سرمقاله

جنگ برای همه هراس��ناک اس��ت، ایران 8 س��ال 
جن��گ را تجربه کرده و به همی��ن خاطر عالوه بر 
پرهی��ز از جن��گ، به ق��درت خود افزوده اس��ت تا 

دشمن هوس حمله نکند.
ش��اید برای برخی از جوامع، سایه جنگ فشارهای 
روح��ی و روانی بر مردم  وارد کن��د به گونهای که 
تع��ادل آن را بر ه��م بزند و باعث بروز مش��کالت 

زیادی شود.
احتمال این که م��ردم از جنگ فرار کنند و مقابل 
دشمن نایستند بسیار است، حتی برخی حاضر می 
ش��وند تن به ذلت دش��من بدهند، کشور را واگذار 
کنن��د و حکومت اجنب��ی را بپذیرند ام��ا مقاومت 
نکنن��د. چنی��ن جماعتی از جنگ وحش��ت دارند، 
مردم کش��وری که از جنگ وحش��ت داشته باشد، 
آنه��ا را به ذلت و خواری می کش��اند، زبون و ذلیل 
م��ی کند تا جایی که هوی��ت و ماهیت خود را نیز 

فراموش خواهد کرد.
ما طعم جنگ را چشیده ایم، میدانیم چه دردهایی 
دارد، م��ی دانیم رفت��ن و باز نگش��تن چه معنایی 
دارد، میدانیم فرزند را راهی کردن چه حالی دارد، 

میدانیم رفتنش با خود است بازگشتش با خدا.
چگونه بازگشتنش هم ماجرایی دارد، مجروح است، 
دست و پاهایش قطع شده یا نه، شاید هم شیمیایی 

یا موجی شده باشد، اسیر است؟
ویران��ی های جنگ هنوز هس��ت، تبعات آن جنگ 
تحمیلی 8 س��اله را هنوز هم تحمل می کنیم، اما 
همین جنگ ناخواس��ته اجازه نداد ذره ای از خاک 
میهن در دس��ت دشمن باش��د، جنگی که ناموس 
وطن را حفظ کرد، شکوه و سربلندی را برای ایران 
اس��المی به ارمغان آورد و اجازه ن��داد پوتین های 

سربازان دشمن، عزت وطن را لگدمال کنند.
همیشه جنگ تحمیل شده است، از سوی دیگران، 
آنهایی که چش��م استقالل، پیش��رفت، سربلندی و 

اقتدار کشوری همچون ایران اسالمی را ندارند.
مردم اکنون در سایه اقتدار و قدرت نیروهای مسلح 
جمهوری اس��المی ایران، آسوده خاطر زندگی می 
کنند چرا که میدانند آنها هوش��یار هس��تند و هر 
لحظه که احساس کنند خطری ایران را تهدید می 

کند، بی درنگ وارد عمل می شوند.
جان برکفان ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی، 
خ��ود را فدای ایران و ایرانی م��ی کنند تا این مرز 
و بوم در امان باش��د، گرگان و الشخورها در کمین 
نشس��ته اند تا ایران اس��المی را تکه پاره کنند، هر 
بار بهانهای می تراش��ند تا ش��اید دلیلی برای اقدام 
نظامی باشد، اما پشیمان می شوند چرا که وحشت 
دارند، می ترسند از وجود مقتدرانه نیروهای مسلح 
جمهوری اس��المی ایران که از حمایتهای گسترده 

مردم برخوردار است.
قوای مس��لح ایران با کسی ش��وخی ندارد، دشمن 
دس��ت از پا خطا کند، واکنش نشان می دهد، تند، 
قاطع، سخت و بازدارنده، همانگونه که تاکنون نشان 
داده است. پهپاد فوق پیشرفته متجاوز آمریکایی را 
س��رنگون می کند، آمری��کای ابرقدرت هیج غلطی 
نمی تواند بکند. اکنون اگر از س��وی برخی رس��انه 
های معلوم الحال خارجی که س��ابقه آنها در میان 
افکار عمومی کشورمان روشن است، القاء می شود 
که هراس جنگ بر س��ر ایران اس��ت و مردم از این 
باب��ت نگرانن��د، تنها ی��ک هدف را دنب��ال میکند، 
خال��ی کردن دل مردم، اما ب��ا وجود همه تبلیغاتی 
که در این زمینه میش��ود، مردم ب��ه زندگی عادی 
خود بدون توجه به تبلیغات گس��ترده رس��انههای 
خارج��ی ادامه می دهند. حت��ی آن زمان که پهپاد 
آمریکایی س��رنگون شد، کس��ی در ایران به خاطر 
انتق��ام احتمالی آمریکا ترس ب��ه دل خود راه نداد 
و وحش��ت نکرد. اما دشمن می خواهد این ترس و 
وحشت را در میان مردم جا بیندازد، چرا که میداند 
با این جنگ روانی چه تأثیری بر روند عادی زندگی 
مردم خواهد گذاشت. اما اگر چنین جنگی هم آغاز 
شود، مختص ایران نخواهد بود، دامنگیر بسیاری از 
رژیم ها و کش��ورها خواهد شد و چه بسا فراتر رفته 
و به اروپا و آمریکا هم کشیده شود. آتش جنگ این 
ب��ار در محدوده مرزهای ای��ران باقی نخواهد ماند، 
دوران دفاع مقدس جنگ در مرزهای ایران محدود 
بود چرا که ش��رایط آن زمان اجازه نمی داد جنگ 
تحمیلی به ایران، به دیگر کش��ورهایی که از صدام 

حمایت میکردند کشیده شود.

آماده نبرد 
سرنوشت ساز

ادامه صفحه 2

سرلشکر سالمی:

رئیس قوه قضائیه: 
رشوه هایی اخذ شده که بهت آور است
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صفحه 2

پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم »نه« است
رئیس جمهور ایران در سازمان ملل:

یک اشتباه می تواند آتشی بزرگ را در منطقه برافروزد

پاسخ ما به مذاکره 
تحت تحریم

 »نه« است

رئیس جمهور ایران در سازمان ملل:

همین صفحه


