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بايد مؤاخذه شوند
روزنامه كيهان در يادداش��ت دي��روز خود به 
ناآرامي هاي اخير در برخي شهرهاي كشور به 
بهانه درگذش��ت خان��م اميني اش��اره كرد و 
نوشت: در اين صحنه، يك عده اي در فضاهاي مجازي دست به هياهو 
عليه مدافعان حجاب و عفاف زدند كه مي تواند برخاسته از داليل متفاوت 
باشد، اما در اين ميان بعضي چهره هاي سياسي و اجتماعي هم بودند كه 
از روي نسخه اي نوشته ش��ده به ايفاي نقش پرداختند. حساب اينها از 
افراد عادي كه به اش��تباه و احياناً به  دليل عواطف مطالبي نوش��ته اند، 
جداست. وقتي امثال خاتمي، پزش��كيان، ظريف، همتي و... به محض 
وقوع رويداد دس��ت به واكنش تخريبي عليه مدافعان امنيت و موضوع 
حجاب مي زنند، در حالي كه براي آنان امكان دسترس��ي به اطالعات 
دقيق وجود دارد و اس��ناد هم در دسترس آنان اس��ت، موضوع به  كلي 
متفاوت مي شود و از آنان پذيرفته نيست، به  خصوص اينكه همه مي دانيم 
توطئه خارجي بدون تكيه بر پايگاه داخلي به نتيجه نمي رسد. ادعاهاي 
ضدديني و ضدانقالبي محافلي نظير بي بي سي و... بدون بهره گيري از 
پشتيباني نظري چهره هايي در داخل ايران مدلل و موجه نيست. بر اين 
اساس االن زمان آن اس��ت كه اينها مورد مؤاخذه قرار گيرند. آنان بايد 
براي آنچه گفته اند سند ارائه كنند و براي اتهاماتي كه وارد كرده و سندي 
ندارند، پاسخگو باشند. كشور نمي تواند اين موضوع را در حالي كه باطن 
اين حوادث، درگيري ميان مردم و قرباني شدن عده اي است، رها كند 
چراكه رها كردن آن مي تواند به تكرار جرم و حوادث منجر شود. نظام 
نمي تواند نسبت به كساني كه زمينه ساز درگيري هستند و باعث ريخته 

شدن خون افراد بي گناه مي شوند، سكوت كند. 
........................................................................................................................

الشخور هاي اهريمني چه كساني هستند؟
روزنامه همشهري هم در شماره ديروز 
خود از رفتار منافقانه تروريست هاي 
ضدانقالب به عنوان »الش��خورهاي اهريمني« ياد كرد و در توصيف آنها 
نوشت: يكي از گروه هاي ضد انقالبي كه از همان ساعات اوليه خبر مرگ 
مهسا اميني سعي كرد با موج سواري بر اين موضوع خود را دلسوز و مدافع 
حقوق زنان كرد هموطن ما نش��ان ده��د، گروهك كومل��ه و دموكرات 
كردستان بود كه با فراخوان و درخواست اعتصاب در شهرهاي كردنشين 
به دنبال فضاسازي و التهاب آفريني بودند. اين در حالي است كه سابقه اين 
گروهك ها مملو از جنايت هاي وحشيانه اي است كه بازگوكردن آن، هر 
انسان آزاده اي را به خشم مي آورد. نويسنده اضافه كرده است: منافقيني 
كه در سابقه آنها ترور 17هزار ايراني ثبت شده و مادر و فرزندي را به جرم 
اينكه همسرش پاسدار بوده در جلوي منزل به رگبار مي بندد، نمي تواند 
امروز الشخوروار براي مهسا اين دختر ايراني اشك تمساح بريزد. همشهري 
با طرح اين پرس��ش كه آيا نبايد به كس��ي كه با وزير خارجه وقت امريكا 
مالقات مي كند )دست بوسي مسيح علينژاد از پمپئو وزير خارجه دولت 
ترامپ( و از او درخواست تشديد تحريم ها عليه ايران را مي كند، در حالي 
 كه مي داند نتيجه تحريم عليه ايران فشار روي ملت خواهد بود و امروز با 
مرگ مهسا مزورانه به دنبال همان اهداف براندازي خود است، لقب الشخور 
داد؟ تصريح كرده است: يقيناً كساني كه  با تحريم دارو هر روز ده ها مهسا 
را در بيمارستان ها به كام مرگ دردناك تر از مهسا مي كشند و الشخوروار 

براي مهسا اشك تمساح مي ريزند، برازنده اين عنوان هستند. 
........................................................................................................................

زبان  گوياي مردم ايران در نيويورك
روزنامه جام جم در يادداش��تي به سفر 
رئيس جمه��وري ب��ه نيوري��وك براي 
شركت در مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد اشاره كرد و نوشت: واقعيت آن است كه نظام جمهوري اسالمي با 
توجه به ظلم و س��تم هاي جريان س��لطه به رهبري امريكا و صهيونيسم 
جهان، حرف هاي زيادي براي انتقال پيام به افكار  عمومي دنيا دارد و حضور 
رئيس جمهور در نيويورك، اين شرايط را مهيا خواهد كرد تا پيام منطقي 
جمهوري اسالمي در مخالفت با سياس��ت هاي يكجانبه گرايانه امريكا و 
مقاومت در برابر تحريم ها و فشارهاي حداكثري و تالش و كوشش فراوان 
در راه دفاع از حقوق مظلومان به گوش جهانيان برس��د. به  طور معمول 
رسانه هاي دنيا اخبار و مسائل ايران را با حساسيت دنبال مي كنند و اكنون 
كه شرايط مهياست تا رئيس جمهور به  عنوان زبان مردم ايران با رهبران 
سياسي دنيا و نمايندگان افكار عمومي سخن بگويد، طبعاً انتظار اين است 
كه ايشان و تيم همراه او روي كلمه به كلمه متن سخنراني كار انديشه ورزانه 
انجام دهند تا اين پيام هر چه غني تر از تريبون سازمان ملل انتشار پيدا كند. 
 مجمع عمومي سازمان ملل در گذشته بارها شاهد حضور رؤساي  جمهوري 
ايران بوده اس��ت و افكار  عمومي دنيا همچنان س��خنراني هاي ش��هيد 
محمد علي رجايي و حضرت آيت اهلل خامنه اي رئيس جمهور وقت در صحن 
عمومي اين نهاد بين المللي را به ياد دارد. ديگر رؤساي قوه مجريه ايران هم 
با شركت در اجالس��يه عمومي به بيان نقاط و ديدگاه هاي خود پيرامون 
مس��ائل داخلي و خارجي كش��ور پرداختن��د اما محتواي برخ��ي از اين 
سخنراني ها در همان محدوده سازمان ملل باقي ماند و اثر و ثمر چنداني 
نداشت.  در شرايط كنوني با توجه به تغيير رويكردها در عرصه سياستگذاري 
جمهوري اسالمي به  نظر مي رس��د آقاي رئيسي از فرصت و امكان خوبي 
برخوردار است تا ضمن تشريح روند پيش��رفت مردم ايران در حوزه هاي 
مختلف، گزارشي از جنايات امريكا و رژيم صهيونيستي در برخورد با ملت 
ايران و ساير ملل آزاديخواه و نقش آنها در بي ثبات سازي دولت ها ارائه دهد. 
رئيس جمهور اين فرصت را دارد تا از تالش ايران در مواجهه با تروريس��م 
بگويد و از برخوردهاي ناجوانمردانه نظام سلطه در حوزه جنگ نرم و جنگ 

اقتصادي عليه ايران شكايت كند. 
........................................................................................................................

فرصتي براي ديپلماسي
روزنامه ايران هم سفر رئيس جمهور به نيوريورك 
را موضوع يادداش��ت خود كرد و نوشت: حضور 
دكتر سيدابراهيم رئيسي به  عنوان رئيس جمهور 
اسالمي ايران در مقر سازمان ملل متحد و سخنراني در اجالس مجمع 
عمومي، از جهات متعددي داراي اهميت است. طي سال هاي پس از 
انقالب اسالمي، به رغم انتقاداتي كه ايران نسبت به عملكرد و ساختار 
سازمان ملل متحد به ويژه شوراي امنيت داشت، هيچ گاه ارتباط خود 
را با اين سازمان قطع نكرد. به  صورت مشخص طي بيش از چهار دهه  
گذشته، ايران در هيچ يك از اجالس ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد غايب نبوده و در سطوح وزير امور خارجه و رئيس جمهور شركت 
داشته است. اين نكته نشان دهنده نگاه فرصت محور جمهوري اسالمي 
ايران نسبت به حضور در اجالس مجمع عمومي و بهره برداري از آن به  
عنوان فرصتي براي ديپلماس��ي اس��ت. حتي در طي سال هاي جنگ 
تحميلي كه نهاد ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد با پيش��گامي 
دولت هاي غربي حمايت هاي آش��كاري از رژيم متجاوز صدام به عمل 
مي آورد، رابطه جمهوري اس��المي ايران با س��ازمان مل��ل به  صورت 

هوشمندانه و از مجراي دبيرخانه اين سازمان پيگيري شد. 
نتيجه اي��ن رويك��رد در آن بره��ه، نقش آفريني فعال آق��اي »خاوير 
پرز دكوئيار« به  عنوان دبير كل فقيد س��ازمان مل��ل متحد در جهت 
روشنگري و نماياندن حقانيت ايران و نهايتاً انتشار بيانيه اي بود كه رژيم 
بعث عراق را به  عنوان متجاوز و آغازكننده جنگ معرفي مي كرد. امروز 
نيز كه جنگ اقتصادي اياالت متحده عليه كشورمان در جريان است، 
حضور رئيس جمهور در اجالس سازمان ملل متحد در حقيقت ادامه 
رويكرد هوشمندانه بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در اين سازمان 
در جهت تبيين مواضع و حقانيت ايران و همچنين نشان دادن ماهيت 

سلطه طلبانه دولت امريكا براي جهانيان است.

دش�منان ايران اس�امي دش�مني خود را با 
اين مردم ش�ريف كن�ار نگذاش�ته اند بلكه 
نوع دش�مني تغيير كرده و امروز عرصه هاي 
فرهن�گ و اقتص�اد، مي�دان مبارزه اس�ت. 
به گزارش مهر، آيت اهلل احمد جنتي، دبير شوراي 
نگهبان در جلس��ه صبح ديروز اين ش��ورا كه با 
حضور اعضاي حقوقدان و فقيه برگزار ش��د، در 
سخناني تجمع ميليوني اربعين را تجلي تحقق 
وعده هاي الهي دانس��ت و با بيان اينكه قطعاً هر 
چه بگذرد بر عظمت اين پدي��ده جهاني افزوده 
خواهد شد، از مردم و مسئوالن عراقي به خاطر 
اين ميهمان نوازي كريمانه و نيز از همه نهادهاي 
دولتي و گروه هاي مردمي كش��ورمان كه براي 

حفظ آرامش، امنيت و س��المت زائران اربعين 
تالش كردند، قدرداني و تشكر كرد. 

وي در ادامه با تسليت به مناسبت عزاي پيامبر 
مك��رم اس��الم)ص(، حضرت امام حس��ن)ع( و 
حضرت امام رضا)ع( ب��ه آغاز هفته دفاع مقدس 
اشاره كرد و ضمن گراميداشت ياد شهدا كه عزت 
و امنيت امروز مردم ايران مرهون مجاهدت هاي 
آنهاست، گفت: حقيقت اين است كه دفاع مقدس 
تنها يك قطعه از تاريخ ايران اسالمي نيست، بلكه 
يك س��بك زندگي اس��ت كه بر ايثار، گذشت، 

شجاعت و اخالص بنا شده است. 
دبير شوراي نگهبان ادامه داد: اگر اين هشت سال 
مايه افتخار است به دليل حاكم شدن اين سبك 

زندگي بر جامعه آن روز ايران اس��المي اس��ت. 
اكنون هم هر چه جامعه ما به آن سبك زندگي 
نزديك تر شود، دستيابي به پيروزي و تكرار چنان 

افتخاراتي امكانپذيرتر خواهد بود. 
وي از رس��انه ها و نهادهاي فرهنگي خواس��ت 
سبك زندگي جامعه ايران در دوران دفاع مقدس 
را به عنوان نس��خه ش��فابخش مشكالت كشور 

تبيين و ترويج كنند. 
آيت اهلل جنت��ي تصريح ك��رد: دش��منان ايران 
اس��المي دش��مني خود با اين مردم ش��ريف را 
كنار نگذاش��ته اند بلكه نوع دشمني تغيير كرده 
و امروز عرصه ه��اي فرهنگ و اقتص��اد، ميدان 
مبارزه جهان اس��تكباري با ايران اسالمي است 

و مس��ئوالن و مردم بايد با اتكا به قدرت اليزال 
الهي و با ايثار و اخالص در اين نبرد هم دش��من 

را شكست دهند. 
دبير شوراي نگهبان در بخش ديگری از سخنان 
خود با اشاره به سفر رئيس جمهور به امريكا براي 
شركت در مجمع عمومي سازمان ملل، با تأكيد 
بر اينكه بايد از همه فرصت ها براي اعالم حقانيت 
نظام مقدس جمهوري اس��المي ايران بهره برد، 
اف��زود: اميدواريم رئيس جمه��ور محترم از اين 
فرصت براي دفاع از حقوق مردم مسلمان ايران 
استفاده كنند، ايشان سخنگوي ملتي است كه 
هرگز بر سر عزت خود معامله نخواهد كرد و در 

مقابل جهان سلطه سر فرود نخواهد آورد. 

آيت اهلل جنتي در جلسه شوراي نگهبان:

دشمنان،دشمنيخودراباايرانكنارنگذاشتهاند

   خبر

 پاسخ قاطع رئيسي
به تك جمله »ماكرون« درباره حقوق زنان

معاون سياسي دفتر رئيس جمهور پاسخ رئيسي به ماكرون درباره 
حقوق زنان را اعام كرد. 

محمد جمشيدي، معاون سياس��ي دفتر رئيس جمهور در گفت وگو با 
فارس گفت: در مالقات ۹۰دقيقه اي رئيس جمهور ايران و فرانسه كه 
قرار بود ۴۵دقيقه باشد، ماكرون صرفاً يك جمله كلي درباره احترام به 

حقوق زنان گفت و حتي نامي از ايران نياورد. 
وي افزود: رئيس جمهور كشورمان اما در پاسخ بر دو نكته تأكيد كرد؛ 
نكته اول اين بود كه پيشرفت هاي زنان پس از انقالب خيره كننده بوده 
است و اگر خواس��تيد با اين واقعيت ها آشنا شويد، به ايران سفر كنيد. 
نكته دوم هم  اينكه مسائل ايران مربوط به ايراني هاست. اتحاديه اروپا 
اگر مي خواهد درباره زنان بيانيه بدهد، درباره خشونت پليس عليه زنان 
در امريكا و غرب بيانيه بدهد، ضمن اينكه تحريم جنايت عليه بشريت 
است و زن و مرد هم نمي شناس��د و غرب بايد پاسخگوي جنايت خود 

عليه ملت ايران باشد. 
........................................................................................................................

 برگزاري رژه دريايي
با شركت ۱۴۴۴ شناور مردمي 

سخنگوي سپاه از برگزاري رژه دريايي 
با شركت هزارو۴۴۴ ش�ناور مردمي و 
يگان هاي شناوري نيروهاي مسلح در 

بندرعباس خبر داد. 
به گزارش مهر، س��ردار رمضان ش��ريف، 
سخنگو و مسئول روابط عمومي كل سپاه 
از برگزاري رژه يگان هاي نيروهاي مسلح 
در بندرعباس و سواحل نيلگون خليج فارس به ميزباني سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي خبر داد و گفت: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و 
گراميداشت ياد و خاطره مجاهدت ها و رشادت هاي فرزندان غيور ملت 
ايران در آن دوران عزت آفرين، بر اس��اس تدبير فرماندهي معظم كل 
قوا)مدظله العالي( مبني بر برگزاري رژه ۳1شهريور نيروهاي مسلح در 
بندرعباس همزمان با تهران كه از سال1۳۹۵ انجام مي پذيرد، اين رژه 
صبح امروز با مسئوليت سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در بندر عباس 
برگزار مي شود و يگان هاي برگزيده ش��ناوري، هوايي، پياده و محمول 
نيروهاي مسلح و بس��يج دريايي، اقتدار و س��يادت دريايي جمهوري 
اسالمي ايران در خليج فارس و تنگه راهبردي هرمز را به نمايش خواهند 
گذاشت. سردار شريف برگزاري رژه دريايي با شركت هزارو۴۴۴ فروند 
شناور سنگين، نيمه سنگين و سبك در قالب بسيج دريايي و يگان هاي 
برگزيده شناوري نيروي دريايي ارتش و سپاه و درياباني فراجا در مجاورت 
سواحل خليج فارس را برنامه محوري آيين رژه يگان هاي نيروهاي مسلح 
در بندرعباس اعالم و تصريح كرد: پيشقراول يگان هاي شناوري در رژه 
دريايي، ناو رزمي موشك انداز شهيد سليماني است كه چندي پيش به 

يگان رزم نيروي دريايي سپاه الحاق شد. 
سخنگوي سپاه در ادامه اظهار كرد: همزمان با رژه شناوري، جنگنده هاي 
تيزپرواز ني��روي هوايي ارت��ش و هوافضاي س��پاه به اج��راي رژه هوايي 
مي پردازند. سردار شريف تصريح كرد: در آيين رژه ملي نيروهاي مسلح در 
بندرعباس يگان هاي برگزيده پياده از مقابل جايگاه رژه مي روند، همچنين 
توانمندي ها و دستاوردهاي عرصه دريايي نيز در قالب رژه يگان هاي محمول 

به نمايش درخواهد آمد.  
........................................................................................................................

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي:

 ايران قدرتی نوظهور 
عليه يك جانبه گرايی امريکاست

ما به عنوان يك قدرت نوظهور در منطق�ه و در مقابل امريكايي هايي 
هستيم كه تاش بسيار كرده اند يك جانبه گرايي خود را توسعه دهند. 
عباس مقتدايي، نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت، با اشاره به سفر رئيس جمهور و هيئت همراه به نيويورك 
براي حضور در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد گفت: نشست 
مجمع عمومي بزرگ ترين اجتماع سياسي در مقر سازمان ملل متحد 
است و مي تواند دس��تاوردهاي مهمي براي ملت ايران به همراه داشته 
باشد. ما به عنوان يك قدرت نوظهور در منطقه و در مقابل امريكايي هايي 
هستيم كه تالش بسيار كرده اند تا يك جانبه گرايي خود را توسعه دهند. 
وی افزود: حضور ايران و پافشاري جمهوري اسالمي بر استقالل كشورها 
و تأكيد بر حفظ صلح و امنيت منطقه توسط كشورهای منطقه سبب شد 
آنچه ايران مطرح مي كرد، محقق شود. نماينده مردم اصفهان در مجلس 
شوراي اس��المي تصريح كرد: ايران به عنوان كشوري كه حافظ صلح و 
امنيت منطقه بوده است، در سازمان ملل با ملت هاي جهان سخن خواهد 
گفت. رئيس جمهوري ايران به عنوان رئيس جمهوري كه در دوره كوتاه 
مسئوليت خود توانسته است در سطح ديپلماسي همسايگي و پيشبرد 
مذاكرات با ديگر كشورها و قدرت ها، گام هاي مهمي بردارد، مطرح است 
و در اين اجالس شركت مي كند. وي در ادامه يادآور شد: آنچه ايران در 
سازمان ملل طرح مي كند اينكه سازمان ملل بايد به عنوان سازمان تمام 
ملت ها عمل كند، نه آنكه تحت تأثير چند قدرت و نفوذ آنها تصميم گيري 
كند. مجموعه هايي مانند شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل و 
سازمان هاي زيرمجموعه آن مانند آژانس بين المللي انرژي اتمي نبايد 

تحت تأثير موضوعات سياسي قرار گيرند و تصميم بگيرند.

 تغييرات تركيب
 اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام

بر اس�اس حك�م انتص�اب رهب�ر معظ�م انق�اب ب�راي اعضاي 
مجم�ع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام در دوره جدي�د، تغييرات�ي 
نس�بت ب�ه دوره گذش�ته در تركي�ب اعضا ايجاد ش�ده اس�ت. 
به گزارش فارس، حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي 
عصر ديروز در حكمي اعضاي دوره  جديد مجمع تش��خيص مصلحت 

نظام را منصوب كردند. 
در اين دوره حجت االسالم والمس��لمين اراكي، عباسعلي كدخدايي، 
علي اكبر احمديان، كمال خ��رازي و محمد مخبر ب��ه اعضاي مجمع 

تشخيص مصلحت اضافه شده اند. 
از طرف ديگر، نام تعدادي از اعضاي قبلي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در فهرس��ت جديد احكام رهبر معظم انقالب، از جمله آيات 
امامي كاشاني، جنتي، موحدي كرماني و حسن روحاني و علي  اكبر 
ناطق نوري ديده نمي ش��ود. بر اس��اس حكمي ك��ه رهبر معظم 
انقالب اس��المي در 2۳مرداد س��ال۹6 براي اعضاي قبلي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام صادر كردند، نام سيدمحمد ميرمحمدي 
و سيدحسن فيروزآبادي و نيز آيات هاشمي ش��اهرودي، ابراهيم 
اميني نجف آبادي و محسن مجتهدشبس��تري به چشم مي خورد 
كه پيش از پايان دوره مسئوليت ش��ان، دار فاني را وداع گفته اند. 
محمدباقر قاليباف، حجت االسالم محسني اژه اي و حجت االسالم 
سيدابراهيم رئيسي در دوره قبلي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
عضو حقيقي اين مجمع بودند كه در دوره جديد به عنوان رؤساي 
قوا و عضو حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شده اند، 
البته روحاني كه در دوره قبلي مجمع ، عضو حقيقي و در سال ۹6 

عضو حقوقی بود، در دوره فعلي حضور ندارد.
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تحريم ها  نقض حقوق ۸۰  ميليون ايراني است

رئيسی از فرصت ديدارها در نيويورک برای رساندن اقتدار و مظلوميت ملت ايران به جهان بهره می برد

حضور رئيس جمهور كشورمان در نيويورک 
براي ش�ركت در اجاس س�ازمان ملل، طبعًا 
ب�ا ديداره�اي سياس�ي در حاش�يه اجاس 
همراه اس�ت. ديدار ب�ا رئيس ش�وراي اروپا، 
رئيس جمه�ور س�وئيس، نخس�ت وزي�ر 
پاكس�تان، رئيس جمهور بوليوي و نيز حضور 
در جم�ع رهبران ادي�ان اله�ي از برنامه هاي 
روز دوم حض�ور س�يدابراهيم رئيس�ي در 
نيويورک ب�ود. اي�ن ديداره�ا در هتل محل 
اقامت رئيس جمهور كش�ورمان برگزار شد. 
دكتر س��يد ابراهيم رئيس��ي در ديدار »ش��ارل 
ميش��ل« رئي��س ش��وراي اتحادي��ه اروپ��ا با 
برش��مردن راه حل ه��ا و پيش��نهادهاي اي��ران 
براي حل موضوع هس��ته اي و همچنين مسائل 
مربوط به فلس��طين، افغانستان، يمن و اوكراين 
خاطرنشان كرد: تالش ها براي عادي سازي روابط 
رژيم صهيونيستي با برخي كش��ورها نمي تواند 

براي اين رژيم امنيت آفرين باشد. 
رئيس جمهور اعمال تحريم عليه كشورها را از جمله 
اقدامات ضدانس��اني و ناقض حقوق بشر برشمرد و 
افزود: تحريم ايران نقض نارواي حقوق ۸۰ ميليون 

ايراني و از مصاديق جدي نقض حقوق بشر است. 
دكتر رئيسي با اشاره به موضوع مذاكرات هسته اي 
و لزوم ارائه تضمين هاي اعتمادآفرين اظهار داشت: 
اين امريكايي ها بودند كه از توافق خارج شدند و از 
سوي ديگر كشورهاي اروپايي نيز به تعهدات خود 
در قبال ايران عمل نكردند، بنابراين ايران حق دارد 

تضمين هاي اعتمادآور مطالبه كند. 
رئيس جمهور ح��ل و فصل مس��ائل پادماني را 
يكي از مقدمات دستيابي به توافق درباره مسائل 
هسته اي عنوان و تصريح كرد: اگر مسائل پادماني 
حل نشود، چه تضميني وجود خواهد داشت كه 
در فرداي توافق دوباره سه كشور اروپايي اقدام به 
پيشنهاد و پيگيري صدور قطعنامه عليه جمهوري 
اسالمي ايران نكنند، بنابراين مطالبات ايران براي 

حل مسائل پادماني كاماًل منطقي است. 
رئيس جمهور راهكار رفع مشكالت فلسطينيان 
را اجراي پيش��نهاد جمهوري اسالمي مبني بر 
برگزاري همه پرسي با حضور همه فلسطينيان 
دانست و گفت: همانگونه كه تالش ها و توافق هاي 
مختل��ف همچ��ون شرم الش��يخ، كمپ ديويد و 
اس��لو نتوانس��تند حقوق م��ردم فلس��طين را 
تأمين كنند، تالش ها براي عادي س��ازي روابط 
رژيم صهيونيستي با برخي كشورها نيز نمي تواند 
براي اين رژي��م امنيت آفرين باش��د و تنها يك 
راهكار عادالنه و منطقي جامع، مي تواند حقوق 

فلسطينيان را تأمين و صلح را برقرار كند. 
دكتر رئيسي همچنين با بيان اينكه راهكار رفع 
مشكل افغانس��تان كمك به شكل گيري دولتي 
فراگير با حضور همه گروه ها و اقوام در اين كشور 
است و مشكالت يمن نيز صرفاً با توقف تهاجم به 
اين كشور و شكس��ت محاصره به عنوان مقدمه 
آغاز گفت وگوه��اي يمني- يمن��ي قابل حل و 

فصل است. 
شارل ميشل، رئيس شوراي اروپا نيز در اين ديدار 
با تأكيد بر اينكه با نظر رئيس جمهور كشورمان 
درباره عدم اس��تفاده از موضوع حقوق بش��ر به 
عنوان يك ابزار سياسي كاماًل موافق است، اظهار 
داشت: اتحاديه اروپا تالش كرده با نزديك كردن 
نظرات، زمين��ه را براي احياي توافق هس��ته اي 
فراهم كند و در اين مسير موضوع تحريم ها عليه 
ايران را همواره به عنوان يكي از نگراني هاي جدي 

جمهوري اسالمي لحاظ كرده است. 
وي تصريح كرد: اتحاديه اروپا اميدوار اس��ت در 
موضوع توقف درگيري ها و صلح در يمن، تشكيل 
دولت جديد و برق��راري ثبات در عراق، برقراري 
صلح در فلس��طين، توقف جن��گ در اوكراين و 
تشكيل دولت فراگير در افغانستان از كمك هاي 

جمهوري اسالمي ايران بهره مند شود. 
  رفتاري كه نشان دهنده جبران رفتارهاي 

دولت گذشته امريكا باشد، نديده ايم
دكتر س��يدابراهيم رئيس��ي، همچنين در ديدار 
ايگنازيو كاسيس، رئيس جمهور سوئيس، روابط 
ايران و سوئيس را روابطي دوستانه و خوب خواند 
و گفت: افزايش همكاري هاي تجاري، اقتصادي و 
به خصوص تسهيل روابط پولي و بانكي دو كشور 
ضرورت دارد. رئيس جمهور مشكل قضيه هسته اي 
را تصميم نگرفتن امريكايي ها دانست و افزود: اين 
امريكا بود كه از برجام خارج شد نه ايران و با وجود 
عمل كردن ايران به تعهدات خود، طرف هاي غربي 

از انجام تعهدات شان سر باز زدند. 
آيت اهلل رئيسي با تأكيد بر اينكه ما ميز مذاكره را 
ترك نكرده و براي يك توافق عادالنه آماده ايم، 
گفت: با توجه به سابقه امريكا، مطالبه جمهوري 
اس��المي براي دريافت تضمين پايداري توافق، 

مطالبه اي كاماًل منطقي است. 
رئيس جمهور با اش��اره به اينك��ه دولت كنوني 
امريكا مدعي مخالفت با تصميم هاي دولت قبل 
و بازگشت به توافق است، گفت: ما تاكنون رفتار 
عملي و جدي ای كه نش��انه جب��ران رفتارهاي 
گذشته و رفع تحريم هاي ظالمانه باشد، مشاهده 
نكرده اي��م. در اين دي��دار ايگنازيو كاس��يس، 
رئيس جمهور سوئيس نيز با تأكيد بر لزوم افزايش 
همكاري ه��اي دوجانب��ه گفت: از س��ال2۰16 
نقش��ه راهي براي بهبود روابط تجاري دو كشور 
ترسيم ش��د كه همچنان به آن پايبند هستيم و 
معتقديم بايد موانع سياسي و ژئوپلتيك را از سر 

راه همكاري هاي دو كشور كنار زد. 
ايگنازيو كاس��يس همچني��ن امني��ت ايران و 
غرب آسيا را ضامن امنيت اروپا دانست و گفت: 
همكاري هاي پولي و بانكي از جمله عرصه هاي 

قابل گسترش در روابط دو جانبه است. 
   آمادگ�ی ايران برای برگزاري نشس�ت 

جهاني گفت وگوي رهبران اديان الهي
رئيس��ي در ادامه برنامه هاي دومين روز از سفر 
به نيويورك، در نشس��تي با رهبران اديان الهي 

با بيان اينكه نقطه اشتراك همه ما پيروان اديان 
الهي، خداپرستي است، گفت: همه باورمندان به 
اديان الهي بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه جامعه 
بدون خدا و اعتقاد به مبدأ و معاد براي بشر تباهي 
خلق مي كند، نه رشد و س��عادت. بشريت پيش 
روي خود دو جنگ خوني��ن و فاجعه بار جهاني 
و 7۰س��ال ظلم به مردم فلس��طين را به عنوان 
بخشي از مصاديق كنار نهادن خدا از عرصه اداره 
جامعه مي بيند، لذا ض��رورت دارد خداباوري را 
در كنار همه تصميم سازي ها و تصميم گيري ها 
در نظر بگيريم. رئيس��ي اظهار داشت: وحدت و 
يكپارچگي به اين معني نيست كه پيروان اديان 
مختلف از آيين خود دست بردارند، بلكه به اين 
معناست كه بر نقاط اشتراك به ويژه خداپرستي 

تأكيد كنيم و اختالفات را كنار بگذاريم. 
رئيس جمهور خداپرستي و توجه به قوانين الهي 
را بزرگ ترين مانع در ر مسير استكبار، خودبيني 
و خودمحوري و ميل بر سلطه به ديگران برشمرد 
و تصريح كرد: اساس ظلم و تعدي در جهان ناشي 
از خودبزرگ بيني و راه پرهي��ز از خودبرتربيني 

توجه به قوانين الهي و خداپرستي است. 
آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه حق زندگي اجتماعي 
به معناي اين نيست كه كسي حق داشته باشد، 
خواسته و دريافت هاي شخصي خود را به ديگران 
تحميل كند، خاطرنشان كرد: سلطه طلبي يكي 
از جلوه هاي الحاد است كه مجال تفكر و انديشه 

را از انسان هاي ديگر سلب مي كند. 
رئيس جمهور توحيد و عدالت را دو محور مورد 
تأكيد و قبول همه اديان الهي دانس��ت و گفت: 
در پرتو عدالت اس��ت كه انسان مي تواند زندگي 
سالم، امن و آساني داشته باشد. بنا به فرموده امام 
محمدباقر)ع( وقتي انس��ان رابطه با خودش، با 
خدا، با ديگران و با هستي و طبيعت را به درستي 
تنظيم كرده باشد، مي تواند در مسير كمال قرار 
گيرد و اگر اين چهار س��احت ارتباط را به شكل 
صحيح تنظيم نكند، ناگزير در مسير ظلم به خود 

و ديگران و هستي حركت خواهد كرد. 
دكتر رئيسي با اشاره به اينكه عدالت و چگونگي 
اقامه آن در اديان الهي بس��يار مورد تأكيد قرار 
دارد، افزود: خداوند در قرآن به پيامبر اسالم)ص( 
تأكيد مي كند ك��ه تو موظف ب��ه هدايت مردم 
هستي تا خودشان قسط و عدل را برپا دارند و اين 

شرط تحقق جامعه و زندگي عادالنه است. 
رئيس جمهور با بيان اينكه امروز در كنار گسترش 
الحاد، گرايش به دين نيز به ويژه در ميان جوانان 
گس��ترش بس��ياري يافته اس��ت، تصريح كرد: 
گسترش معنويت در ميان جوامع براي رهبران 
اديان الهي مسئوليت آور اس��ت و رهبران اديان 
الهي با دقت و جديت از ب��روز هر گونه درگيري 
ميان اديان الهي ممانعت كنند. به جاي درگيري، 
برخورد و حذف، پيشنهاد گفت وگوي انديشه اي 
ميان ادي��ان را مطرح و تثبيت كني��م تا نظرات 
پيروان اديان مختلف به يكديگر نزديك تر شود، 

زيرا گفت وگو ميان اديان به همكاري س��ازنده و 
مؤثر آنها منجر خواهد شد. 

رئيس جمهور با اشاره به آفت ضربه زدن به دين 
با پوش��ش دينداري اف��زود: داعش ب��ه نام خدا 
و با پرچم منق��ش به نام خدا و رس��ول اهلل)ص( 
جنايات هولناكي مرتكب شد كه هيچ فرد ديندار 

و آزاده اي آنها را تأييد نمي كند. 
رئيس جمهور با اش��اره به برگ��زاري راهپيمايي 
عظيم و بي نظي��ر اربعي��ن اظهار داش��ت: اين 
راهپيمايي گراميداش��ت ياد نم��اد مظلوميت 
و ايس��تادگي در برابر ظلم اس��ت؛ نمادي كه به 
بشريت نشان داد اگر در برابر ظلم سكوت شود، 

فساد و ظلم همه جامعه را در برمي گيرد. 
رئيسي در پايان س��خنان خود با اعالم آمادگي 
جمهوري اس��المي ب��راي ميزباني از نشس��ت 
گفت وگوي ميان اديان اله��ي گفت: همچنين 
پيش��نهاد مي كنم برگزاري اين نشست ها را به 
عنوان مجالي براي همفك��ري و هم افزايي براي 
رفع مش��كالت و گره هاي زندگي انسان معاصر 

ادامه دهيد. 
در آغ��از اين نشس��ت 1۳نفر از رهب��ران اديان 
مختلف حاضر در نشست، در سخناني به تشريح 

ديدگاه ها و بيان نظرات خود پرداختند. 
   اصاح روابط ايران و عربستان

 بايد در چارچوب توافقات باشد
رئيس��ي در ديدار »مصطفي الكاظمي« نخست 
 وزير عراق ني��ز با اب��راز تقدي��ر صميمانه رهبر 
معظم انقالب اس��المي و دولت ايران از دولت و 
ملت عراق به خاطر ميزباني خالصانه و برگزاري 
باشكوه مراسم اربعين امس��ال گفت: اميدواريم 
هر چه سريع تر روند سياس��ي در عراق با تفاهم 
و گفت وگو به تشكيل دولتي مقتدر منجر شود. 
رئيسي همچنين با اشاره به سخنان نخست وزير 
عراق درباره لزوم تسريع در تكميل پروژه مسير 
ريلي بصره به ش��لمچه اظهار داش��ت: رفع گره 
كوچك اين پروژه و تكميل س��ريع تر آن نتايج 
و دستاوردهاي عظيمي در گسترش تعامالت و 
همكاري هاي دوجانبه و نيز تسهيل تردد زائران 

به اماكن مقدسه دو كشور خواهد داشت. 
رئيس جمهور در ادامه ابراز اميدواري كرد كه روند 
سياسي انتخابات پارلماني عراق هر چه سريع تر با 
گفت وگو و تفاهم طرف هاي عراقي به نتيجه برسد 

و دولتي قوي و مقتدر تشكيل شود. 
رئيس��ي در ادامه ب��ا قدرداني از حس��ن نيت و 
تالش هاي دولت عراق و ش��خص نخست وزير 
اين كشور براي بهبود روابط كشورهاي منطقه 
با يكديگ��ر و از جمله ايران و عربس��تان تصريح 
كرد: جمهوري اس��المي ايران از اصالح روابط با 
عربستان اس��تقبال مي كند، اما اصرار داريم كه 
اين روند بر اساس توافقات و تفاهمات انجام شده 
در گفت وگوهاي مسئوالن دو كش��ور در عراق 

پيش برود. 
»مصطفي الكاظمي« نخس��ت وزير عراق نيز در 
اين ديدار با سپاسگزاري از ابراز رضايت مقامات 
و مردم ايران از ميهمان نوازي مردم عراق از زوار 
اباعبداهلل الحس��ين)ع( گفت: م��ردم عراق تنها 
به وظيفه خود در قبال زوار عزيز س��يد و ساالر 

شهيدان عمل كرده اند. 
نخس��ت وزير عراق با ارائه گزارش��ي از آخرين 
وضعيت سياس��ي كش��ورش، از حس��ن نيت و 
تالش هاي دولت جمهوري اس��المي ايران براي 

افزايش همكاري ها با عراق نيز قدرداني كرد. 
   روابط ايران و بوليوي دوستانه 

و رو به گسترش است
رئيس��ي در ديدار لوئيس آرس��ه، رئيس جمهور 
بوليوي هم روابط ايران و بوليوي را دوستانه و رو 
به گسترش خواند و گفت: روابط دو كشور روابط 
سياسي معمولي نيس��ت و بايد روزبه روز توسعه 
يابد. رئيس جمهور كش��ورمان با تأكيد بر اينكه 
وزير امور خارجه ايران موظف است كميسيون 
مشترك همكاري هاي دو كش��ور را فعال كند، 
گفت: نتيج��ه اين همكاري ها باي��د براي هر دو 

كشور محسوس و عملياتي باشد. 
آقاي آرس��ه، رئيس جمهور بولي��وي نيز در اين 
ديدار با اشاره به سوابق طوالني دوستي ايران و 
بوليوي ابراز اميدواري كرد بيانيه همكاري ايران 
و بوليوي كه در گذش��ته به تأييد هر دو كش��ور 
رس��يده اس��ت، با تداوم و تعميق همكاري ها به 

نتايج مطلوبي منجر شود.

   گزارش

   رئيس جمهور ضمن آمادگی برای برگزاری نشست جهانی گفت و گوی رهبران اديان الهی به آنها پيشنهاد كرد گفت و گوی انديشه ای ميان اديان را جايگزين درگيری و برخورد كنيم.
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