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پروژه عمراني و ۸۳ هزار پروژه غير عمراني در مناطق محروم 
انجام شده  اس��ت. همچنين با کمک آموزش و پرورش هزار 
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و عالوه بر آن، طي قراردادي که با س��ازمان نوس��ازي کشور 
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  در حالي که امسال وزارت ارشاد دولت دوازدهم از ارائه 
فيلمي با موضوع جنگ به آکادمي اس��كار پرهيز کرد، با 
مشاهده ليست آثار ارائه شده به اسكار از سوي بسياري از 
کشورهاي مهم اروپايي و غربي مشاهده مي شود که اين 
کشورها آثاري با موضوع جنگ را رهسپار اسكار کرده اند. 
دست کم 1۰ کشور اروپايي امسال فيلم هايي را با موضوع 

جنگ به آکادمي اسكار معرفي کرده اند

2 بسته  حمايت 
معيشتی از مردم

12

 عقب نشيني ترامپ 
از  ادعاي صفر کردن فروش نفت ايران

سخن ما روشن است تعهد در برابر تعهد،تهديد در برابر تهديد، نقض در برابر نقض
ايران و ايراني، در مقابل طوفان حوادث هرگز نشكسته و حتي سر خم نكرده است

تحريم هاي يکجانبه امريکا تروريسم اقتصادي عليه ايران است

جهان به تعريف ترامپ از دولت خودش خنديد

بينالملل

همین صفحه

   نطق  رئيس جمهور امريكا در سازمان ملل، بيش از هر کشور ديگري بر ايران 
متمرکز شد و در حالي از کشورهاي ديگر خواست ايران را منزوي کنند که خود از 

سياست »صفرکردن صادرات نفتي ايران« عقب نشست

   دومين سخنراني ترامپ با خنده حاضران به اين ادعاي او شروع شد که گفت 
دولتش در کمتر از دو سال دستاورد بيشتري نسبت به هر دولت ديگري در تاريخ 

امريكا داشته است

در روزي ك�ه ترام�پ، رئیس جمهور امري�كا در نطق 
آغازين خود در سازمان ملل متحد، باعث خنده  توأم با 
تمسخر حضار شد، سخنان دكتر روحاني، رئیس جمهور 
كش�ورمان درب�اره رفتاره�اي يكجانبه گرايان�ه 
و بي ثبات س�از امريكا در جهان، نشس�ت س�ازمان 
ملل را در س�كوتي توأم با تأمل و تفكر فرو برده بود. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر رياس��ت جمهوري، 
حسن روحاني شامگاه سه شنبه به وقت تهران در نشست 
ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، با تأکيد بر اينكه 
»نه جنگ، نه تحريم؛ نه تهديد، نه زورگويي؛ فقط وفاي به 
عهد و عمل به قانون« اظهار داشت: س��ازمان ملل يكي از 
ادارات دولت امريكا نيست و نبايد اجازه دهد که مصوباتش، 
گروگاِن بازي هاي انتخاباتي و تبليغاتي برخي از اعضا گردد.  
روحاني افزود: امروز در شرايطي گرد هم آمده ايم که جهان، 
از خودس��ري و بي توجهي برخي از دولت ه��ا به ارزش ها و 

نهادهاي بين المللي در رنج است. 
  امري�كا در انديش�ه بي خاصیت ك�ردن نهادهاي 

بین المللي
در اين ش��رايط، بي تفاوتي و بي اثري نهادهاي بين المللي 
مي تواند خطري براي صلح جهاني باشد. دولت هاي اقتدارگرا 
دشمنان صلح و پدران جنگ هستند.  دولت اياالت متحده 
امريكا، دست کم در صورت هيئت حاکمه کنوني خود، عزم 
آن دارد که کليه نهادهاي بين المللي را بي خاصيت س��ازد. 
اين دولت درحالي که برخالف قواع��د و حقوق بين الملل، 
از يک توافق چندجانبه مّصوب شوراي امنيت خارج شده، 
جمهوري اسالمي ايران را به گفت و گوي دوجانبه مي خواند. 
دولتي که هنوز ب��ه دولت بودن خود آگاه نيس��ت و عهد و 
پيمان َسلَف خود را نقض مي کند و اصل حقوقي مسئوليت 
دائمي دولت ها را نمي شناسد، دولتي که به مشورت نخبگان، 

بها نمي دهد، از ايران مي خواهد با او گفت وگو کند!
ما با چه معياري مي توانيم با چني��ن دولِت بدعهدي، عهِد 
جديدي ببنديم! هرگونه گفت وگويي بايد در تداوم برجام 
و قطعنامه 22۳1 شوراي امنيت باشد، نه با اِعراض از آن و 
بازگشت به گذش��ته، که اين ارتجاعي بزرگ است. ارتجاِع 
بزرگ تر آنكه دولت امريكا پنهان نمي کند که در پي براندازي 

همان دولتي است که خواستار گفت وگو با آن است!
   امريكا از ابتدا به تعهدات در برجام وفادار نماند

رويكرد جمهوري اسالمي ايران در حوزه سياست خارجي 
همواره مبتني ب��ر چندجانبه گرايي و پايبن��دي به اصول 
شناخته ش��ده حقوق بين الملل بوده اس��ت. احترام ما به 
معاهده عدِم اشاعه، و مذاکرات سخت و طوالني ما با گروه 
1+5 که منجر به توافق برجام شد، نمونه بارزي از اين رويكرد 
است. خرس��نديم که جامعه بين المللي، خروج يكجانبه و 
غيرقانوني دول��ت امريكا از برجام را برنتاف��ت و در برابر آن 
موضعي قاطع اتخاذ نمود. برج��ام حاصل بيش از يک دهه 
تالش ديپلماتيک و يک دوره مذاکرات فشرده براي رفع يک 
بحراِن ساختگي بود. اين سند توسط قطعنامه 22۳1 شوراي 
امنيت به اتفاق آرا تأييد و به تعهدي بين المللي تبديل شد. بر 
اساس اين قطعنامه، همه کشورها و سازمان هاي بين المللي 
و منطقه اي موظفند از هر اقدامي در مغايرت با آن خودداري 

و از اجراي برجام حمايت نمايند. 
بر پايه 12 گزارش متوالي آژان��س بين المللي انرژي اتمي، 
ايران تا به امروز به کليه تعهدات خود پايبند بوده است؛ لكن 
امريكا از همان ابتدا به اجراي تعهداتش وفادار نماند. متعاقباً 
دولت فعلي امريكا به بهانه هاي واهي با نقض تعهدات خود، 
از اين توافق خارج شد. سازمان ملل متحد نبايد اجازه دهد 

که مصوباتش، گروگاِن بازي هاي انتخاباتي و تبليغاتي برخي 
از اعضا گردد و به هيچ عضوي نباي��د اجازه داد که به دليل 
مس��ائل داخلي، از اجراي تعهدات بين المللي، شانه خالي 
کند. عالوه بر اين، امريكا از س��اير کش��ورها نيز مي خواهد 
برجام را نقض کنند. خطرناك تر اينكه، امريكا همه کشورها و 
سازمان هاي بين المللي را تهديد مي کند که اگر به قطعنامه 
22۳1 شوراي امنيت عمل کنند، مجازات خواهند شد. اين 
دو، يعني »دعوت عام براي س��رپيچي از قانون« و »تهديد 
قانونمداران به مجازات«، براي اولين بار است که در تاريخ 
اين س��ازمان، اتفاق مي افتد. اي��ن روش منحصر به برجام 
نيست، و در برخورد امريكا حتي با ديوان کيفري بين المللي 
نيز حاکم اس��ت. ما از حمايت جامعه جهاني و تالش هاي 
اتحاديه اروپا، روس��يه و چين در حمايت از اجراي برجام، 
قدرداني کرده و تحقق کامل تعهداِت مصرح در آن را، شرط 
بقاي اين دستاورِد مهم ديپلماس��ي مي دانيم. تحريم هاي 
يكجانبه و نامشروع، خود نوعي تروريسِم اقتصادي و ناقض 
حِق توسعه اس��ت. جنگ اقتصادي که امريكا تحت عنوان 
تحريم هاي تازه، آغاز کرده نه تنها مردم ايران را هدف قرار 
داده، بلكه آثار زيانباري براي مردم کشورهاي ديگر داشته و 

در روند تجارت جهاني، اخالل کرده است. 
  سیاست لجاجت با ايران محكوم به شكست است

ملت ايران در خالل 4۰ سال گذشته نشان داده که عليرغم 
سختي ها و تنگناهاي ناشي از تحريم ها، همچنان مقاوم است 
و مي تواند از اين مرحله دشوار نيز به خوبي عبور کند. تاريخ 
هزاران ساله کشور ما نش��ان مي دهد که ايران و ايراني، در 
مقابل طوفان حوادث هرگز نشكسته و حتي سر خم نكرده 
است. در اينجا به صراحت اعالم مي کنم که سياست امريكا 
در قبال جمهوري اسالمي ايران از ابتدا غلط بوده و رويكرد 
لجاجت در مقابل خواسِت مردم ايران، که در انتخابات هاي 
متعدد بروز و ظهور يافته، يقيناً محكوم به شكس��ت است. 
ايران با قدمت تاريخي و تمدني و فرهنگي غني و با جايگاه 
مهم ژئوپوليتيک خود، واقعيتي غيرقابل انكار است. بدون 
شک، سياست مشارکت با ايران، آثار مبارکي براي ملت ها 
در بر داشته، که يک نمونه آن همكاري ايران با کشورهاي 
دوس��ت در مبارزه با تروريسم اس��ت. درك اياالت متحده 
امريكا از روابط بين الملل، اقتدارگرايانه اس��ت. امريكا فكر 
مي کند چ��ون زور دارد حق ه��م دارد. درك آنها از قدرت، 
نه اقتداِر مشروع و قانوني، که زورگويي است. هيچ دولت و 
ملتي را نمي توان به زور به پاي ميز مذاکره آورد و اگر چنين 
شود آنچه انباشت مي شود، خوشه هاي خشم ملت هاست که 
نصيب زورگويان خواهد شد. ما هم معتقديم که در نهايت، 
راه بهتري جز گفت وگو وجود ندارد اما گفت وگو، دوسويه 
است و براساس برابري، عدالت و منزلت انسان ها و بر مبناي 
قواعد و حقوق بين الملل. قطعنامه 22۳1 ش��وراي امنيت 
سازمان ملل متحد، »ورق پاره« نيس��ت. ما از شما دعوت 
مي کنيم که به قطعنامه 22۳1 بازگرديد؛ ما از شما دعوت 
مي کنيم که به ميز مذاکره اي که آن را برهم زديد، بازگرديد. 
اگر از برجام مي ترسيد و آن را کارنامه رقيبان سياسي خود 
در امريكا مي دانيد، ما از ش��ما دع��وت مي کنيم به مصوبه 
شوراي امنيت بازگرديد. ما از ش��ما دعوت مي کنيم که در 
نهادهاي بين المللي بمانيد. تحريم نكنيد که تحريم و تكفير 
دو روي يک س��كه است؛ در تكفير، انديش��ه انسان ها انكار 

مي شود و در تحريم، زندگي و رفاه مردم نفي مي گردد. 
  امنیت بین الملل بازيچه سیاست داخلی امريكا نیست

براي گفت و گو نيازي به گرفتن عكس هاي دونفره نيست، 
مي توان در همين جا و در اين مجمع عمومي، سخِن يكديگر 
را شنيد. من گفت و گو را از همين جا آغاز و به صراحت اعالم 
مي کنم: موضوع امنيت بين الملل، بازيچه سياسِت داخلي 
امريكا نيس��ت. س��ازمان ملل، يكي از اداراتِ دولت اياالت 
متحده امريكا نيست. هر گفت وگويي مي تواند از همان جايي 
و از همان کسي که گفت وگو را قطع کرده و پيمان را زير پا 
گذاشته است، شروع شود. شروع آن، پايان دادن به تهديد 
و تحريم  ظالمانه اي است که ناقِض اصوِل اخالقي و حقوق 
بين الملل است. سخن ما روشن است: تعهد در برابر تعهد، 
نقض در برابر نقض، تهديد در برابر تهديد و گام در برابر گام، 
به جاي حرف در برابر حرف. سياست ايران روشن است: نه 
جنگ، نه تحريم؛ نه تهديد، نه زورگويي؛ فقط وفاي به عهد 
و عمل به قانون. ما از صلح و دموکراسي در همه خاورميانه، 
حمايت مي کنيم. دانش هسته اي را واجب و سالح هسته اي 

را حرام مي دانيم. 
   رؤساي سازمان هاي تروريستي در پايتخت هاي 

غربي چه مي كنند؟
ما به عنوان قربانيان دي��روز و امروز تروريس��م همواره در 
صف مقدم مبارزه واقعي با تروريسم بوده ايم و خواهيم بود. 
مردم ما امروز عزادار ش��هادت دهها انس��ان بي گناه اند که 
روز شنبه توسط تروريس��ت هايي به خاك و خون کشيده 
شدند که با کمال وقاحت از برخي پايتخت هاي غربي و در 
مصاحبه با رس��انه هايي که در غرب با دالرهاي نفتي اداره 
مي شوند، مسئوليت اين وحشيگري را پذيرفتند. ما در ايران 
تمامي اقدامات تروريستي را بدون مالحظه محكوم کرده و 
مي کنيم. ما از بيانيه محكم ش��وراي امنيت ملل متحد در 
اين زمينه استقبال مي کنيم. ولي چرا رؤساي سازمان هاي 
تروريستي از جمله سازماني که مسئوليت رسمي عمليات 
شنبه را به عهده گرفت در کشورهاي غربي فعاليت مي کنند 
و برنامه رس��مي براي جمع آوري پول مي گذارند؟ آيا اين 
اقدامات مغاير مقررات بين المللي نيس��ت؟ چرا هيچ يک از 
 کشورهاي تأمين کننده مالي گروه هاي تروريستي ضد مردم 
ايران که سابقه تأمين مالي و تسليحاتي داعش و النصره و 
القاعده را نيز دارند نه تنها مورد مؤاخذه قرار نمي گيرند بلكه 
تشويق و تسليح هم مي شوند؟ براي اينكه دنيا ادعاي مبارزه 
با تروريزم را جدي بگيرد، نيازمند يک اقدام مشترك جهاني 
براي برخورد جدي با اين پديده شوم بدون توجه به عاملين 

و قربانيان آن هستيم. 
بر همين اس��اس، ما از همان ابتداي بحران سوريه نسبت 
به هرگونه مداخله در امور داخلي اين کش��ور و استفاده از 
راهكارهاي غير قانوني از جمله حمايت از گروه هاي افراطي 
و ترويستي براي اعمال فشار بر دولت سوريه، هشدار داده 
و تأکيد کرديم که اين بحران صرفاً از طريق گفت وگو ميان 
طرف هاي س��وري، قابل حل است. در همين راستا، حضور 
مشاوران نظامي ما در س��وريه، به درخواست دولت سوريه 
انجام ش��ده و منطبق بر حقوق بين الملل و براي مبارزه با 
تروريزم است. ايران، روس��يه و ترکيه در همكاري با دولت 
سوريه و طرف هاي سوري موفق ش��ده اند در قالب فرايند 
آستانه، که اوايل ماه جاري ميالدي، سومين اجالس سراِن 

آن، در تهران برگزار ش��د، نقش مؤثري در کاهش تنش در 
س��وريه ايفا کرده و در آخرين اقدام مشترك، از درگيري و 

خونريزي در منطقه ادلب جلوگيري کنند. 
در طي بيش از سه س��ال گذشته، ش��اهد وضعيت وخيم 
انساني در يمن هس��تيم که منجر به تخريِب زيرساخت ها، 
کش��تار و مجروح ش��دن صدها هزار نفر از م��ردم بيگناه و 
آوارگي ميليون ها نفر و وق��وع قحطي و بيماري هاي مزمن 
شده است. اين اقدامات غير انساني، مصداق بارز جنايت عليه 
بشريت و جنايت جنگي اس��ت. بحران يمن صرفاً از طريق 
گفت وگوي هاي يمني – يمني و بدون مداخله خارجي، قابل 

حل است و در اين راستا، آماده هر نوع کمک هستيم. 
   اس�رائیل بزرگ تري�ن خط�ر براي صل�ح و ثبات 

جهاني 
اصلي ترين بحران خاورميانه، بي ترديد مس��ئله فلسطين 

اس��ت. گذش��ت زمان نباي��د و نمي تواند موج��ب توجيه 
اشغالگري باش��د. جنايات بي ش��مار رژيم اس��رائيل عليه 
فلسطيني ها بدون کمک هاي مادي و تسليحاتي و سياسي 
اياالت متحده، امكان پذير نبوده اس��ت. اسرائيل با داشتن 
زرادخانه هس��ته اي و تهديد صريح ديگران ب��ه نابودي با 
سالح هسته اي، بزرگ ترين خطر براي صلح و ثبات منطقه و 
جهان است. اقدام زشت دولت امريكا در انتقال سفارت اين 
کشور به بيت المقدس و تصويب قانون نژادپرستانه »دولت 
يهود« در اسرائيل، ناقض موازين بين المللي بوده و مصداق 
بارز آپارتايد است.   گس��ترش روابط با همسايگان و ايجاد 
منطقه امن تر و توسعه يافته تر، از اولويت هاي اصلي سياست 

خارجي ايران است. 
   بناي جنگ با هیچ كشوري نداريم

ايران نگاهي صلح طلبانه به مسائل سياس��ي و بين المللي 

داشته و بناي جنگ با هيچ کشوري را نداشته و ندارد. ايران 
نيازي به امپراتوري ندارد. ايران نه بر اساس سياست که در 
فرهنگ و تمدن خود يک امپراتوري است. ايران حلقه وصل 
شرق به غرب بوده است و خواهد بود؛ ديدباني هوشيار براي 
جهاني عاري از خش��ونت. جمهوري اس��المي ايران همان 
دولتي است که قبل از همه جهان، ماهيت فاشيستي رژيِم 
بعثي را ش��ناخت و در برابر تجاوز آن مردان��ه جنگيد. ما با 
حزب بعث مي جنگيديم قبل از آن که کويت اش��غال شود. 
جمهوري اسالمي ايران همان دولتي است که در خط مقدم 
مبارزه با طالبان بود و در نبرد با تروريسم طالبان، شهيد داد. 
ما با القاعده و طالبان مي جنگيديم قبل از آنكه به نيويورك 
حمله شود.  جمهوري اسالمي ايران همان دولتي است که 
با داعش جنگيد و آن را تصويري مجعول از اس��الم گرايي 
نشان داد. ما با داعش مي جنگيديم قبل از آن که در پاريس 
و لندن و بروکسل، عمليات کنند. واقعيات تاريخي درباره 
ايران را بپذيريد. از تحريم دس��ت برداريد و به تكفير پايان 
دهيد. جهان، دوستي بهتر از ايران نخواهد داشت، اگر صلح، 

آرمان شماست. 

رئیس جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل:

تحريم هاي يکجانبه امريکا تروريسم اقتصادي عليه ايران است
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