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نســل کنونی با بســیاری از مقاطع تاریخی ایران 
آشنا نیست و مقصر این ناآشنایی دو بخش دارد، 
بخش مهم آن مسئولین و متولیانی هستند که در 
این زمینه وظیفه دارنــد تا تاریخ را در قالب های 
جذاب و فــراوان بازگو کنند تا نســل ها با تاریح 

انقالب همواره آشنا باشند.
بخش دیگر به خود نسل ها و جوانان باز می گردد 
که باید در زمینه تاریخ کشــور مطالعه داشــته 
باشند و  با وقایع تاریخ آن آشنا شوند تا به بیراهه 

نیفتند و در دام دشمنان گرفتار نشوند.
در هفته گرامیداشــت دفاع مقــدس قرار داریم، 
هفتــه ای که بــرای معرفی دوران 8 ســال دفاع 
مقدس طراحی شده در حالی که دفاع مقدس در 
طول سال باید با توجه ویژه همراه باشد و تنها به 

یک هفته بسنده نکند.
روز گذشته رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
پیشکسوتان دوران دفاع مقدس فرمودند: »حقایق 
دوران دفاع مقدس باید به گوش جوان ها برسد« 
که این مسئله پس از گذشــته 35 سال از پایان 
جنگ همچنان به خوبی برنامه ریزی و اجرا نشده 
به همین خاطر جوانان این دوره از انقالب اسالمی 

آشنایی روشنی با دوران دفاع مقدس ندارند.
جمهوری اسالمی ایران دوره های حساس زیادی 
را سپری کرده اســت، پس از جنگ تحمیلی که 
برای نابودی انقالب و تجزیــه ایران برنامه ریزی 
شده بود، فتنه های زیادی را از سر گذرانده است 
کــه به واقع اگر هر کشــور دیگری به جای ایران 
بــود، از ان گردنه های ســخت فتنه و آشــوب و 
اغتشاش سالمت بیرون نمی  آمد. در واقع انقالب 
اســالمی ایران در حال گذر از هفت خان رستم 
است. فتنه 78 یکی از آن مقاطعی بود که انقالب 

اسالمی توانست از آن گذر کند.
رمز پیروزی های پی در پی انقالب اسالمی ایران،  
مقاومت است، مقاومتی که باعث شده تا عصبانیت 
دشــمنان افزایش یابد چرا که هر گونه دسیسه، 
توطئه و نیرنــگ آنها در قالب هــای گوناگون با 

شکست روبرو شده است.
رهبر انقالب نیز روز گذشته در دیدار پیشکسوتان 
دوران دفاع مقــدس به موضوع مقاومت اشــاره 
کردند و گفتند، »دفاع مقدس نشــان داد صیانت 
از کشور با مقاومت به دست می آید نه با تسلیم.«
اکنون که عمر انقالب به 43 ســال رسیده است، 
مقاومت انقالب اســالمی به خــان هفتم نزدیک 
شــده و می رود تا با گذر ایــن مرحله کار را تمام 
کند. دشــمن نیز بیکار ننشسته و مشغول فتنه و 

آشوب و نفاق است.
از فتنــه 78 تا 88 و ســپس 96 و برخی دیگر از 
فتنه هــا که برای برانــدازی و تجزیه ایران برنامه 
ریزی شــده بود، اکنون فتنه ای دیگر بپا شده تا 
بتواند از پیشــروی انقالب اسالمی در راه پیروزی 

جلوگیری کند.
آنچه در این چند روز در کشــور گذشــت، نشان 
می دهــد که مردم در راه فتنه گرانی که دســت 
به تخریب، آتــش زدن قرآن کریــم، آتش زدن 
پرچم ایران، آشــوب و بلوا قــدم نمی گذارند و با 
آنها زاویه دارند هر چند نسبت به برخی اتفاقات و 
شــرایط اعتراض دارند اما می دانند که هدف فتنه 
 گران ســرنگونی جمهوری اســالمی برای تجزیه 

ایران است.
شــعارها، نوع رفتاری که از ســوی اغتشاشگران 
دیده می شــود با توجه به بی حرمتی هایی که به 
ارزش های مردم ایران صورت گرفته است، تیری 
که هدف گیری شــده نظام را نشانه رفته، در این 
میان همه مســئولین در رده های گوناگون نسبت 
بــه اتفاقی که برای مرحومه مهســا امینی افتاده 
پیگیر و همدرد هستند و با وجودی که دستورات 
الزم را برای روشــن شدن این موضوع داده اند اما 
می دانند کــه در مقابل فتنه گــران نباید کوتاه 

بیایند و اکثریت مردم نیز چنین اعتقادی دارند.
دولــت ســیزدهم در طول یکســال از عمر خود 
نشــانه هایی از کارکرد مثبت از خود بروز داده و 
تالش مضاعفی را برای حل مشــکالت آغاز کرده 
اســت. همه این اغتشاشات و فتنه گری هایی که 
در چند روز گذشته به وجود آمده، در زمانی است 
که بزرگترین همایش سیاسی مذهبی در عراق در 
حال برگزاری بــود که از ایران بیش از 3 میلیون 
نفر در آن حضور داشــتند، رئیــس جمهور برای 
نهایی کــردن عضویت ایران در گروه شــانگهای 
به ازبکســتان رفته بود که اتفاق مهمی اســت و 
نتایج اقتصادی و سیاســی آن ظاهر خواهد شد و 
سفر رئیس جمهور به نیویورک دیگر اتفاقی است 
که به واســطه اغتشاش اخیر این سه مسئله مهم 
در حاشــیه قرار گرفت که البته هدف دشمنان و 

مزدوران داخلی نیز همین بود.
برای گذر از ایــن فتنه نیز باید مقاومت کرد، اگر 
غیر از این باشــد، همگان در حال مشــاهده نوع 
رفتــار فتنه گران هســتند که چگونه دســت به 
جنایت می زنند و هیچگونه رحم، اخالق و وجدان 
ندارند. این غائله نیز جمع خواهد شد و یک خان 

دیگر را پشت سر خواهیم گذاشت.

عبور از یک خان دیگر

رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل:

 رسیدگی قضایی به جنایت  ترامپ را 
از طریق یک دادگاه عادالنه دنبال می کنیم
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ــر ــبـ خـ

سرمقاله

سیاوش کاویانی

رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل:

 رسیدگی قضایی به جنایت  ترامپ را 
از طریق یک دادگاه عادالنه دنبال می کنیم

رییس جمهور اســالمی ایران با اشــاره به ایســتادگی کشــورمان در مقابل سیاست های 
زورگویانه و مداخله جویانه آمریکا و ناکام کردن تغییر نقشه کشورهای منطقه به فرماندهی 
سردار شهید سپهبد سلیمانی تاکید کرد: رسیدگی عادالنه قضایی به جنایت رئیس جمهور 

سابق آمریکا را از طریق یک دادگاه عادالنه پیگیری می کنیم.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی دیروز در هفتاد و هفتمین اجالس سالیانه 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه میل به برقراری عدالت به عنوان ودیعه 
الهی در وجود همگان است، اظهار داشت: ما از جهانی شدن عدالت حمایت می کنیم زیرا 
عدالت وحدت  آفرین و ظلم جنگ افروز اســت. آیت اهلل رییسی خاطر نشان کرد: انباشت 
بی عدالتی موجب حرکات مردم می شــود چه در بســیاری از حرکت ها به بلوغ انقالب 
نرسیده اند و بسیاری از انقالب ها از مسیر اصلی خود منحرف شده اند اما موفقیت برخی 
انقالب ها مانند ایران در تداوم ماهیت انقالب اســالمی خود امید به برقراری عدالت را در 

دل مردم جهان زنده و پابرجا نگه داشته است.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه ما قائل به سرنوشــت مشــترک برای بشریت هستیم و از 
جهانی شدن عدالت حمایت می کنیم، اظهار داشت:  کشوری که مدعی عدالت اما حامی 
تروریست ها باشــد، باید از بشریت، آزادی و عدالت شرم کند؛ باالتر از حقوق بشر، حقوق 

ملت هاست که به راحتی توسط قدرت های بزرگ پایمال می شود.
آیت اهلل رییســی با اشاره به اینکه قهرمان جنگ علیه تروریسم و نابودکننده داعش کسی 
جز ســردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی نبود که در راه آزادی ملت های منطقه به شهادت 
رســید و رئیس جمهور ســابق آمریکا سند این جنایت را به اســم خود زد، تصریح کرد: 
رســیدگی عادالنه قضایی به جنایتی که رئیس جمهور ســابق آمریکا به آن اعتراف کرده، 

خدمت به انسانیت است.
رییس جمهور تاکید کرد: رســیدگی عادالنه به جنایتی که رئیس جمهور ســابق آمریکا 
به آن اعتراف کرده خدمت به انســانیت اســت تا از این پس ظلــم زبون گردد و عدالت، 
سربلند باشــد. ما اجرای عدالت و محاکمه آمر و مباشر شــهادت سپهبد قاسم سلیمانی 
را از طریق یــک دادگاه عادالنه تا حصول نتیجه قطعی دنبال خواهیم کرد.آخرین فراز از 
ســخنان من درباره ضرورِت عدالِت جهانی است. همه ما و تک تک انسان های جهان باید 
در ســاخت جهان جدید مشارکت و حضور فعاالنه و متعهدانه داشته باشیم. جهان جدید 
اگر بخواهد جهانی اخالقی مشــروع و از نظر مردم جهان، مقبول، و از نظر توانایی در حل 
و فصل مشــکالت جهانی، موفق و پیروزمند باشــد راهی ندارد جز اینکه بر محور عدالت 
جهانی شــکل بگیرد. این مهم نیازمند توجه به اصولی مانند »احساس مسئولیت مشترک 
جهانی در مقابل ظلم و بی عدالتی«، »احترام به خواست و اراده ملت ها و عدم مداخله در 
مسیر مستقل رشد آنها«، »نفی اســتانداردهای دوگانه«، »مخالفت با جنگ و خشونت«، 
»اســتقالل و عادالنه عمل کردن نهادهای بین المللــی«، و مهمتر از همه »نقش آفرینی 

انسان های صالح و عادل در شکل دهی به این نظم جدید« است.
هفتاد و هفتمین اجالس ســالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور هیأت های 
سیاســی و سران کشورها از روز سه شنبه -  ۲9 شهریور - با سخنرانی »آنتونیو گوترش« 
دبیرکل ســازمان ملل متحد در مقر اصلی ســازمان ملل در نیویورک آغاز شــده اســت. 
ســخنرانی های روز دوم اجالس از ســاعت 9 صبح به وقت محلی در سالن اصلی سازمان 
ملل متحد آغاز شــده و رییس جمهور ایران پس از نیجریه دومین سخنران جلسه دیروز 
بود.رییس جمهور کشــورمان روز دوشــنبه ۲8 شــهریور ماه در راس هیات سیاسی و با 
همراهی حســین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه وارد نیویورک شد و در دو روز گذشته 
عالوه بر گفت و گو با ســران کشــورهای فرانسه، ســوئیس، بولیوی، نخست وزیر عراق، 

پاکستان و رییس شورای اروپا در هتل محل اقامت خود دیدار و گفت و گو کرده است.
شــرکت در اجالس تحول آموزش سازمان ملل و نیز نشست با رهبران ادیان الهی از دیگر 
برنامه های رییس جمهور در ســفر به سازمان ملل بوده است. رئیس جمهور در ادامه این 

سفر همچنین با سران برخی دیگر از کشورهای حاضر در اجالس دیدار می کند.
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تجمع دانشجویان 
 دانشگاه های تهران

 در محکومیت 
اغتشاش های اخیر
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فرمانده کل قوا: 

 صیانت از کشور با مقاومت 
به  دست می آید نه تسلیم


