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چه شد كه چادر از سر كشيدند
 روزنامه همشهري در يادداشتي به 
بهانه چادر از سر كشيدن يك خانم 
محجبه توس��ط اراذل و اوباش در ناآرامي هاي اخير، با تقبيح سكوت 
خواص كه در بزنگاه هاي تاريخي با س��كوت خود چه خس��ارتي وارد 
كرده اند، نوشت: كربال نيز با سكوت خواص كوفه چنان مصيبت بار شد. 
در تاريخ معاصر نيز كودت��اي 28مرداد با غيب��ت روحانيون منجر به 
ميدانداري اوباش و حذف مصدق ش��د. اگر سكوت خواص نبود، شيخ 

فضل اهلل بر دار نمي رفت و مشروطه شكست نمي خورد. 
سال88 نيز سكوت خواص منجر به نداي » اَين عمار« شد. با اين تفاوت 
كه آن  روز س��كوت خواص مربوط به ژنرال هاي سياس��ي بود و امروز 
خواص تكثير ش��ده در فضاي مجازي. هر كس هر جا مؤثر بر ممبرها 
و فالوئرها و جماعتي اس��ت و خواص آن جمع. لب كالم، هر جا حق را 
ببينيم و س��كوت كنيم، فرصت را براي اجتماع اراذل و اوباش فراهم 
كرده ايم. چه س��كوت كنيم و چه به تعبير رهب��ري انقالب حرف حق 
را زماني بزنيم كه پازل و نقشه دش��من تكميل شود، در هر دو صورت 
موجب كتمان حق شديم و اينجاست كه نشستن غبار بر حق موجب 
اجتماع اوباش مي شود. اسم رمز گشت ارشاد و حجاب اجباري و حادثه 

مهسا و... امتحاني بزرگ در ميان خواص بود كه درس ها داشت. 
........................................................................................................................

احساس امنيت
روزنامه رسالت در يادداشتي از امنيت 
به عنوان بنيادي ترين نياز هر جامعه و 
مهم تري��ن عامل ب��راي دوام زندگي 
اجتماعي ياد كرد و نوش��ت: ماندگاري جوامع در گرو احساس امنيت 
است. هر نظام سياسي مهم ترين وظيفه خود را ايجاد و حفظ امنيت ملي 
مي داند. امنيت ملي توانايي يك ملت براي حفاظت از ارزش هاي داخلي 

در مقابل تهديدات خارجي است. 
اكنون به لحاظ نظامي مقوله امنيت تأمين اس��ت، دش��من امروز به 
فكر ضربه به امنيت كشور از درون اس��ت. اين رويكرد را در سه حوزه 
سياسي، فرهنگي و اقتصادي دنبال مي كند. بالي ناامني، بر باد رفتن 
ستون هاي استقالل كشور، به حراج گذاشتن آزادي يك ملت آزاده و 
به تاراج رفتن منابع اقتصادي كشور و اسارت مجدد ملت ايران است. 
اينجاست كه اين س��خن پرمغز و معناي امام )ره( را درك مي كنيم؛ 
»حفظ نظام از اوجب واجبات اس��ت.« نويس��نده اضافه كرده است: 
دولت رئيس��ي با تمركز روي مس��ائل اصلي اكنون با سرعت در حال 
تعريف تنظيم جديدي از روابط با همس��ايگان و قدرت هاي بزرگ و 
نوظهور است. ديپلماسي فعال ايران از ش��انگهاي تا نيويورك امتداد 
دارد و روز به روز دولت در بسط توسعه روابط جهاني خود موفق تر است. 
تحريم ها را دور زده است و در حال حل مشكالت معيشتي مردم است. 
اقتصاد كشور را سامان داده اس��ت. اين توفيقات مورد حقد و كينه و 
حسد دشمن اس��ت. فرمان از مركزيت جنگ نرم از واشنگتن، لندن، 
پاريس و تل آويو رسيده است، به هر قيمتي هست به خيابان ها بريزيد، 
به هر بهانه اي هست دكور نظم و نسق و آرامش داخلي را به هم بريزيد. 
سعودي اينترنش��نال، BBC، راديو امريكا و... اسم رمز آشوب و فتنه 
جديد را »ژينا اميني« اعالم كردند و منافقين از افشاي اين رمز ابايي 
ندارند. اين فتنه هم با سّد بيداري و بصيرت مردم برخورد مي كند مانند 

فتنه هاي گذشته و بدتر از آن رسوا مي شود. 
........................................................................................................................

حقوق بشر با طعم آشوب و اغتشاش!
روزنامه ايران در يادداشت پنج شنبه خود نوشت: 
تجربه بي��ش از چهار دهه جمهوري اس��المي 
نشان مي  دهد كه دشمنان نشان دار و بدخواهان 
ملت ايران همواره از حقوق بش��ر به عنوان ابزار فشار و هجمه عليه 
كشورمان استفاده كرده اند و ژست حقوق بشري آنها از تراژدي هاي 

تلخ روزگار است. 
اين روزها بار ديگر دشمنان ملت ايران و پادوهاي داخلي و بيروني آنها به 
بهانه فوت مرحومه مهسا اميني، با عقده گشايي هاي سياسي و مغرضانه 
از حقوق بش��ر دم مي  زنند و يقه مي  درانند كه چرا حقوق بشر رعايت 
نشده است و توپخانه هاي رس��انه اي و لجن پراكن آنها مشغول پمپاژ 
دروغ و فضاسازي هستند. هياهو و سر و صدا به راه انداخته اند كه نگران 
حقوق بشر در ايران هستيم و در پي فوت مرحومه مهسا اميني، اشك 
تمساح مي  ريزند، در حالي كه در همين سال هاي اخير با تحريم هاي 
وحشيانه خودشان، ملت ايران را نشانه گرفته بودند. شما و حقوق بشر؟! 
با خصومت و در نهايت پلشتي، مردم ايران را »تحريم دارويي« كرديد و 

فجايع به راه انداختيد و اكنون اشك تمساح مي  ريزيد؟!
نويسنده درپايان تصريح كرده است: علت اصلي هجمه هاي كليشه اي 
حقوق بشر به جمهوري اسالمي با بهانه هاي مختلف عالوه بر افزايش 
فشار و فضاس��ازي و انتقام از ناكامي ها در مواجهه با ملت بزرگ ايران، 
عمدتاً دو موضوع اصلي اس��ت؛ اول اينكه آنها با احكام اسالم )از جمله 
حجاب( دشمني دارند و به بهانه مسئله حقوق بشر خواهان فقه زدايي 
از قوانين ايران هستند و ابايي هم ندارند به اسم حقوق بشر و با حمله به 
قوانين اسالمي از آشوبگران و اغتشاشگران و گروهك هاي تروريستي 
حمايت كنند! و دوم اينكه موضوع حقوق بشر، ابزاري در دست مدعيان 
دروغين حقوق بشر است تا در پوش��ش آن از هواداران و گماشتگان و 
شبكه همكار خود يا هر كس و گروهي كه به هر نحوي از انحا به نظام 
و مردم لطمه مي  زن��د، دفاع كنند. انتهاي اي��ن حمايت ها و هياهوها، 
چيزي جز رسوايي براي داعيه داران حقوق بش��ر نيست و حناي آنها 

رنگي نخواهد داشت. 
........................................................................................................................

چرا امريكا روند مذاكرات را مختل كرد؟!
روزنامه كيهان در يادداش��تي ب��ا طرح اين 
س��ؤال ها كه چرا ايران نمي توان��د دوباره به 
برج��ام و آژان��س اعتماد كند و چ��را آژانس 
قطعنامه صادر نكرد اما سه كش��ور اروپايي بيانيه دادند و امريكايي ها 
فضا سازي كردند؟ نوشت: شايد مهم ترين هدف امريكا و اروپايي ها از 
صدور بيانيه و فضا سازي ها و به هم زدن روند مذاكرات در مقطع كنوني 
تحت الشعاع قراردادن حضور رئيس جمهور در دو اجالس مهم شانگهاي 
و سازمان ملل و دستاوردهاي اين دو سفر است چراكه حضور ايران در 
اجالسي با اهداف بزرگ اقتصادي به  عنوان بزرگ ترين توليدكننده و 
مصرف كننده انرژي در جهان، نمي تواند براي امريكا قابل تحمل باشد، 
لذا دستاوردهاي اين س��فرها پس از احياي روابط سياسي- اقتصادي 
جمهوري اس��المي با همس��ايگان و كش��ورهاي منطقه در يك سال 

گذشته ، مي تواند دست ايران را در مقابل امريكا پُرتر كند. 
شكست پروژه القاي انزواي ايران، امضاي ۱۷سند همكاري، قطعي شدن 
و رسميت عضويت ايران در شانگهاي كه در اجالس قبلي تأييد شده بود ، 
ديدارهاي دوجانبه آقاي رئيس��ي با رؤساي كشورهاي مختلف از جمله 
چين و روس��يه و هند و... و تأكيد آنها بر ايستادگي در مقابل زورگويي ها 
و تحريم هاي يك جانبه امريكا، برگزاري نمايشگاه ايران اگزيسكو در پاييز 
امسال در تهران با حضور سرمايه گذاران حوزه شانگهاي و اوراسيا و مقامات 
عالي رتبه كش��ورهاي عضو اين دو حوزه و همچنين بيان صريح مواضع 
شفاف و بحق مردم ايران در سازمان ملل و... مهم ترين دستاوردهايي است 
كه امريكا را به اين نتيجه رساند تا روند مذاكرات را به  طور ناگهاني مختل 
و اقدام به فضا سازي عليه ايران كند. چون همه اين دستاوردها مي تواند 
موجب گس��ترش تبادالت تجاري و روابط سياسي كشورهاي منطقه با 
حضور ايران و بدون حضور امريكا و تقويت صلح و ثبات و گش��ايش هاي 

فراواني در حوزه هاي امنيتي و اقتصادي و زندگي مردم منطقه شود. 
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رئيس جمهور در نشست خبري در نيويورك: 

حصول توافق بدون بسته شدن پادمان ممكن نيست

»اي�ران تأكيد دارد كه حص�ول توافق بدون 
تعيين تكليف و بسته شدن پرونده پادماني 
مورد ادعاي غربي ها ممكن نيس�ت و اساسًا 
وقت�ي اي�ران آمادگ�ي دارد اين مس�ائل را 
توأم�ان با حص�ول تواف�ق هس�ته اي حل و 
فصل كند، اينكه كش�ورهاي غربي و امريكا 
از اين موض�وع امتناع كنند، گواه آن اس�ت 
كه مي خواهن�د آن را به عنوان اهرم فش�ار 
علي�ه ايران حف�ظ كنن�د و ما تن ب�ه چنين 
روي�ه اي نخواهي�م داد.« رئيس جمه�ور در 
ادام�ه برنامه ه�اي پنجمين روز س�فر خود 
به نيويورك در نشس�ت خبري به س�ؤاالت 
خبرنگاران درباره مسائل مختلف پاسخ گفت. 

        
   سياست اصولي ما »نه ش�رقي، نه غربي« 

است
رئيس جمهور در پاس��خ به س��ؤالي درباره نزديكي 
ايران به روس��يه و چين گفت: سياس��ت اصولي و 
اساسي جمهوري اسالمي ايران در ارتباطات خارجي 
برآمده از همان شعار »نه شرقي، نه غربي« است و 
ما نه اجازه مي دهيم كسي بر ما سلطه پيدا كند و نه 

تالش خواهيم كرد بر كشوري سلطه يابيم. 
دكتر رئيسي افزود: از آنجا كه در گذشته عمده توجه 
در گس��ترش روابط خارجي معطوف به كشورهاي 
غربي بود، امروز تالش دولت در ايجاد توازن و تعادل 
است و در نتيجه ارتقاي سطح مراودات با كشورهايي 
مثل چين و روسيه و ديگر كشورهاي شرقي بيشتر 

به چشم مي آيد. 
   موضوع فلسطين را با دموكراسي

 حل كنيم
رئيس جمهور در پاس��خ به س��ؤالي درباره راهكار 
جمهوري اس��المي ايران براي احقاق حقوق ملت 
فلسطين اظهار داشت: تجربه نشان داده است حق 
اشغال و تضييع شده ملت فلسطين با قراردادهايي 

مثل كمپ ديويد، شرم الشيخ و اسلو استيفا نمي شود. 
جمهوري اسالمي ايران پيشنهادي مترقي براي حل 
اين مشكل و تأمين حقوق فلسطينيان ارائه كرده 
كه كاماًل نيز دموكراتيك اس��ت. كشورهاي غربي 
اگر در ادعاي خود در حمايت از دموكراسي صادق 
هس��تند، دنبال اجراي اين پيش��نهاد و برگزاري 
انتخاباتي آزاد با مش��اركت همه فلسطينيان فارغ 
از نوع دين آنها باشند تا سرنوشت فلسطين توسط 

خودشان تعيين شود. 
آيت اهلل رئيسي در پاسخ به س��ؤالي درباره جايگاه 
سازمان ش��انگهاي و ارتباط با كشورهاي عضو اين 
سازمان در تحقق سياس��ت خارجي متوازن براي 
ايران تصريح كرد:  جمهوري اسالمي ايران و سازمان 
شانگهاي ظرفيت هاي متقابل بزرگ و ارزشمندي 
براي يكديگر دارند. حضور كشورهاي بزرگي مثل 
روسيه، چين، هند و ديگر كش��ورهاي آسيايي در 
اين اتحادي��ه منطقه اي مي توان��د منافع اقتصادي 
چشمگيري براي ايران به ارمغان آورد و در عين حال 
ارتباط با كشورهاي همسايه و آسيايي و دوست را 
در راستاي ايجاد توازن و تعادل در سياست خارجي 

براي ايران تسهيل كند. 
  حصول توافق بدون بس�ته ش�دن پرونده 

پادمانی ممكن نيست
رئيس جمهور در پاسخ به س��ؤال ديگري مبني بر 
اينكه به نظر ش��ما آيا غرب اج��ازه مي دهد پرونده 
ادعاه��اي پادماني كه به عنوان اهرمي براي فش��ار 
بر ايران مطرح است، بسته شود؟ خاطرنشان كرد:  
جمهوري اس��المي ايران تأكيد دارد حصول توافق 
بدون تعيين تكليف و بسته ش��دن پرونده پادماني 
مورد ادعاي غربي ها ممكن نيست. اساساً وقتي ايران 
آمادگي دارد اين مسائل را توأمان با حصول توافق 
هسته اي حل و فصل كند، اينكه كشورهاي غربي 
و امريكا از اين موضوع امتناع كنند، گواه آن اس��ت 
كه مي خواهند آن را به عنوان اهرم فشار عليه ايران 

حفظ كنند و ما تن به چنين رويه اي نخواهيم داد. 
دكتر رئيس��ي در پاسخ به اين س��ؤال كه پيشنهاد 
مشخص ش��ما براي ارائه به امريكا چيست؟ گفت: 
ما يك بار تجربه خروج امريكا از توافق در حال اجرا 
را داريم، ل��ذا اصرار داريم اين كش��ور تضمين هاي 
اعتمادآور و اطمينان بخشي ارائه كند تا اين اتفاق 
دوباره تكرار نش��ود. توافق صرفاً امضاي چند خط 
نوش��ته روي يك تكه كاغذ نيس��ت و تنها صورت 
شكلي ندارد، بلكه بايد تعهداتي الزام آور را در عرصه 

واقعيت به همراه داشته باشد. 
رئيس جمهور در پاس��خ به س��ؤال ديگري درباره 
تأثير اقدام احتمالي كشورهاي اروپايي براي تعيين 
س��قف قيمتي براي گاز روس��يه و تأثي��ر آن روي 
بازار انرژي اظهار داش��ت: قطعاً چنين اقدامي روي 
بقيه بخش هاي بازار انرژي تأثيرگ��ذار خواهد بود 
و توليدكنن��دگان حامل هاي ان��رژي بايد با تعامل 
و ارتباط ب��ا يكديگر ب��ازار را مديري��ت كنند تا نه 

مصرف كننده و نه توليدكننده زيان نبينند. 
آيت اهلل رئيسي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه 
پنجره زماني براي بازگشت امريكا به توافق هسته اي 
تا چه زماني باز خواهد بود و آيا بقيه كشورهاي حاضر 
در اين تواف��ق بايد معطل ناتوان��ي دولت بايدن در 
تصميم گيري تحت تأثير وضعيت داخلي اين كشور 
باش��ند، تصريح كرد: اگر چه از يك توافق عادالنه و 
منطقي اس��تقبال مي كنيم اما پيشرفت و پيشبرد 

امور را به توافق يا عدم توافق گره نزده ايم. 
رئيس جمهور افزود: دولت فعلي امريكا ادعا مي كند 
مي خواهد متفاوت از دولت گذش��ته عمل كند اما 
تاكنون رفتاري كه حاكي از تفاوت در عملكرد اين 
دولت نس��بت به دولت گذشته باش��د، ديده نشده 
است و حتي در مواردي دنباله رو دولت قبل بوده و 
حين مذاكرات، تحريم هاي جديدي نيز عليه ايران 
اعمال كرده اند. امروز توپ در زمين امريكاست و بايد 

تصميم الزم را بگيرند. 

   آي�ا اي�ن مصداق ب�ارز تروريس�م دولتي 
نيست؟

دكتر رئيسي درباره در دست گرفتن تصوير شهيد 
حاج قاسم س��ليماني حين س��خنراني در مجمع 
عمومي س��ازمان ملل گفت: حاج قاسم سليماني 
قهرمان مبارزه با تروريس��م ب��ود و در روزگاري كه 
داعش و گروه هاي تروريستي زندگي مردم منطقه 
را سياه كرده بودند، به اتفاق تعدادي ديگر از جوانان 
برومند منطقه جان خود را در كف دست گرفتند و 

امنيت را به مردم و منطقه بازگرداندند. 
رئيس جمهور ترور شهيد سليماني را ترور قهرمان 
مبارزه با تروريسم دانست و افزود: مگر امريكايي ها 
مدعي مبارزه با تروريس��م نيس��تند و مگر در يك 
مناظره انتخاباتي رس��مي در اين كشور اعالم نشد 
كه داعش دست س��از امريكايي هاس��ت، آيا سزاي 
مبارزه حاج قاس��م با داعش و نجات منطقه از شر 
اين گروهك جنايتكار ترور خود او، آن هم به عنوان 

ميهمان رسمي در كشوري ديگر بود؟!
آيت اهلل رئيسي با اش��اره به اعالم رس��مي آمريت 
رئيس جمه��ور قبلي امري��كا در ترور حاج قاس��م 
سليماني اضافه كرد: آيا اين مصداق بارز تروريسم 
دولتي نيس��ت؟ جمهوري اس��المي ايران به طور 
جدي رسيدگي عادالنه و محاكمه آمران و مباشران 
اين اقدام را دنبال مي كند چراكه اگر عامالن چنين 
اقدامي محاكمه و به دس��ت عدالت سپرده شوند، 
آيندگان جرئت نخواهند كرد چنين اقدامي را تكرار 
كنند و اگر نش��ود، چنين اتفاقي نيفتد، تضميني 
نيست كه عدالت خواهان و شخصيت هاي مجاهد و 

مبارز، در كسوت مبارزه با ترويسم در امان باشند. 
رئيس جمهور تأكيد كرد: همه مردم دنيا بايد از حاج 
قاسم به عنوان يك چهره انقالبي و مجاهد متشكر 
باشند و بدانيد اگر حاج قاسم، سپاه قدس و نيروهاي 
منطقه اي او جلوي داعش را نمي گرفتند، يقيناً امروز 

اروپا امن نبود و به مخاطره مي افتاد. 
دكتر رئيس��ي در پاس��خ به س��ؤالي درباره جان 
باختن يك خان��م جوان در ايران و حواش��ي آن 
اظهار داشت: اين رخداد به شكل جدي در دست 
بررسي است و بنده خودم نيز در اولين فرصت با 
خانواده او تماس گرفته و ضمن ابراز همدردي به 
آنان اطمينان دادم كه همه جوانب قضيه بررسي 
خواهد شد تا حقي از كس��ي ضايع نشود، اما در 
نظر داشته باشيد كه مهم ترين الزام دفاع از حقوق 
بشر، عدم مواجهه با اين موضوع با استانداردهاي 

دوگانه و چند گانه است. 
رئيس جمه��ور ادام��ه داد: نكته اين اس��ت كه آيا 
رسانه هاي غربي همان حساسيتي را كه به چنين 
اتفاقي در ايران نشان داده اند، نسبت به رخدادهاي 
مش��ابه در كش��ورهاي اروپايي و امريكا نيز نشان 
مي دهند؟ آيا حقوق بش��ر در ايران با حقوق بشر 
در انگليس كه بنا به گزارش هاي رس��مي فقط در 
28هفته 8۱زن در آن به دليل برخوردهاي خشن با 
آنها جان خود را از دست داده اند، متفاوت است؟ آيا 
شما برخوردهاي خشن پليس امريكا با شهروندان 
و عمدتاً رنگين پوس��تان اين كشور را نيز با همين 

حساسيت دنبال مي كنيد؟
آيت اهلل رئيس��ي با تأكيد بر اينكه حقوق اين خانم 
و خانواده او حتماً با جديت پيگيري خواهد ش��د، 
تصريح كرد: درباره بازتاب هايي كه اين رخداد داشته 
است، بايد بگويم كه اعتراض موضوعي است كه در 
همه كشورها ممكن اس��ت رخ دهد. در جمهوري 
اسالمي ايران نيز امروز سطحي از آزادي وجود دارد 
كه همه مي توانند نظر مخالف خود را بيان كنند، اما 

اغتشاش با اعتراض تفاوت دارد. 
   چه اتفاقي افتاد كه منافقين

 از ليست گروه هاي تروريستي خارج شدند؟
رئيس جمهور در ادامه اين نشس��ت مطبوعاتي در 
پاسخ به سؤالي درباره فعاليت آزادانه گروهكي كه 
۱۷هزار ايران��ي را در عمليات هاي تروريس��تي به 
شهادت رسانده است، در خاك امريكا و كشورهاي 
اروپايي اظهار داشت: اگر بخواهيم براي نسل امروز 
تش��ريح كنيم كه گروهك منافقين در س��ال هاي 
نخستين دهه۶۰ در ايران چه كردند، بايد آنها را به 
داعش تشبيه كنيم و بگوييم كه آنها همين جنايات 

را عليه مردم خودشان مرتكب شدند. 
آيت اهلل رئيس��ي با بيان اينكه جنايات منافقين به 
قدري فجيع بود كه امريكا و كشورهاي غربي نيز آنها 
را در ليست سياه و فهرست سازمان هاي تروريستي 
قرار داده بودند، تصريح كرد: سؤال اين است كه امروز 
اين س��ازمان چه تغييري كرده و چه اتفاقي افتاده 
است كه از اين فهرست خارج شده و آزادانه در خاك 

اين كشورها فعاليت مي كنند.

رئيس سازمان انرژي اتمي:

هيچ  انحرافي در برنامه هسته اي ايران 
وجود ندارد

بر اس�اس گزارش هاي مك�رر آژانس 
بين الملل�ي ان�رژي اتم�ي هيچ گون�ه 
انحرافي در برنامه هسته اي ايران وجود 
ن�دارد، بنابراي�ن ب�ا غوغاس�االري 
نمي توانند اهداف خود را پيش ببرند. 
محمد اس��المي، رئيس س��ازمان انرژي 
اتمي در آيي��ن گراميداش��ت آغاز هفته 
دفاع مقدس گفت: كس��اني كه به دنبال منزوي كردن ايران هستند، 
نمي توانند اين دستاورد را تحمل كنند. رئيس س��ازمان انرژي اتمي 
ادامه داد: نبايد نااميد بود بلكه بايد كار و تالش را س��رلوحه قرار داد و 
ايثارگرانه گام هاي محكم را براي پيشرفت كشور برداشت تا ان شاء اهلل 
زيرساخت هاي مورد نياز براي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و حوزه 
فناوري و صنعتي بيشتر شود و آسيب پذيري ما از بين رود و از آن طريق 
بتوان با وضعيت متفاوت تري كيفيت زندگي و معيش��ت مردم را ارتقا 
داد و در اقتصاد ملي اثرگذار بود.  اسالمي تأكيد كرد: دشمنان همواره 
به دنبال آسيب رس��اندن و تضعيف جمهوري اسالمي ايران هستند، 
به  طوري كه برنامه ريزي فراواني براي تحت الش��عاع قرار دادن س��فر 
رئيس جمهور به نيويورك انجام داده اند. وي افزود: پيوس��تن ايران به 
گروه شانگهاي،  دس��تاورد بس��يار مهمي بود كه پس از سال ها تالش 

نتيجه داد و ايران به عضويت گروه شانگهاي پذيرفته شد. 
........................................................................................................................

رئيس سابق خانه احزاب ايران:

 سخنان رئيسي در سازمان ملل 
از موضع عزت و اقتدار بود

س�خنراني رئيس جمه�ور در مجم�ع 
عمومي سازمان ملل از موضع عزتمندي 
و اقت�دار ملت اي�ران ب�ود و كليد حل 
مس�ائل بين الملل�ي را هم به س�ران 

كشورها ارائه كرد. 
»سيدش��هاب الدين صدر« رئيس سابق 
خانه احزاب اي��ران در گفت وگو با ايرنا، با 
اشاره به تأثيرگذاري فضاي سازمان ملل در سخنراني سران كشورها 
ادام��ه داد: تأثيرگذاري فضا بر س��خنراني ممكن اس��ت باعث ش��ود 
رئيس جمهوري آنطور كه بايد از موضع اقتدار ملت ما سخن نگويد اما 
سخنراني آيت اهلل رئيسي از موضوع اقتدار و عزتمندي ملت ما بود، لذا 

قابل توجه و تقدير است. 
رئيس جبهه پيشرفت، رفاه و عدالت با اش��اره به ابعاد فكري و سوابق 
كاري رئيس جمه��ور در عرصه هاي مختلف، اين تن��وع فعاليت را در 
سخنراني وي تأثيرگذار دانست و گفت: رئيس جمهور به  عنوان شخص 
روحاني درباره اديان و شخصيت قضايي در ارتباط با عدالت صحبت كرد 
و خواستار محاكمه عادالنه افرادي شد كه در دنيا جنايت مي كنند. او 
از جايگاه شخص اول اجرايي كشور، مواضع انقالبي نظام و كشور را در 

سخنراني خود به  خوبي مطرح و تبيين كرد.

رئيس جمه�ور ب�ا بي�ان اينك�ه دف�اع از حق�وق اف�راد ج�زو ذات 
جمه�وري اس�امي اس�ت، تصري�ح ك�رد: اعت�راض در هم�ه 
ج�اي دني�ا هس�ت، ام�ا اغتش�اش را هي�چ كس�ي قب�ول ن�دارد. 
دكتر سيدابراهيم رئيسي شامگاه پنج شنبه به وقت محلي در آخرين برنامه 
در نشستي با حضور ايرانيان مقيم امريكا با يادآوري تمامي فشارها، تحريم ها 
و تهديد ها به جمهوري اسالمي و ملت ايران اظهار داشت: با وجود اين فشار ها 
باز هم بس��ياري از فرهيختگان از اين تهديدات فرصت س��اختند و متوقف 
نشدند. رئيس جمهور با اشاره به توليد ۹۶درصد از داروي مورد نياز كشور در 
داخل و صادرات محصوالت دارويي به ديگر كشور ها اظهار داشت: دانشمندان 
و جوانان ما با پشتكار و انگيزه كار هاي بسيار بزرگي انجام داده اند، به طوري 

كه ايران در حال حاضر در عرصه هاي مختلف حرف براي گفتن دارد. 
رئيسي صنايع هسته اي و نظامي را از جمله اين پيشرفت ها دانست كه در عين 
اعمال بيشترين تهديدات و محدوديت ها با تالش دانشمندان و فرهيختگان 

ايراني و در دانشگاه ها و مراكز علمي همين كشور به دست آمده است. 
رئيس جمهور با تشريح سياست توس��عه ارتباطات با كشور هاي همسايه از 

فراهم شدن زمينه افزايش صادرات به اين كشور ها خبر داد و گفت: سياست 
ما توجه به توليد، اشتغال و ميدان دادن به كار هاي دانش بنيان است. 

وي تأكيد كرد: برداش��ته ش��دن تحريم ه��ا حتماً مي تواند روند رش��د و 
پيشرفت هاي فعلي را تسريع كند، اما اگر به هر دليل اين اتفاق انجام نشد، 
نبايد متوقف شويم و تا به  حال هم متوقف نشده ايم. رئيس جمهور يكي از 
انتظارات مردم از ايرانيان خارج از كشور را كمك به سرزمين مادري خود 
دانست و از فراهم بودن زمينه كار اقتصادي و س��رمايه گذاري در ايران و 

تضمين اصل وسود سرمايه سخن گفت. 
رئيسي با محترم شمردن حقوق ايرانيان خارج از كشور بر ضرورت تسهيل 
در امور كنسولي آنان تأكيد كرد. رئيس جمهور سهولت رفت و آمد ايرانيان 
به كش��ور و فراهم كردن جاذبه هاي ش��غلي و تحصيلي را الزم و ضروري 
دانس��ت و تأكيد كرد: هيچ ايراني ای براي حضور در اي��ران ممنوع الورود 
نيست. رئيس��ي اكثريت قابل توجه ايرانيان خارج از كشور را از چهره هاي 
فرهيخته اي دانست كه در خارج از كشور يا كسب و كار هاي بسيار با شرافتي 

دارند يا دنبال تحقيق، تحصيل و پژوهش هستند.

هيچ ايراني ای براي حضور در كشور ممنوع الورود نيست
نماینزدیک

رئيسي با اشاره به اقدامات انسان دوستانه ايران در پناه دادن به 
مهاجران افغانستاني و همچنين مبارزه جدي با تروريسم به  عنوان 
خطري بزرگ براي منطقه و جهان تصريح كرد: در مقابل، رهاورد ناتو 
و امريكا در منطقه ما جنگ، ويراني، اشغالگري و كشتار بوده است. 
آيت اهلل دكتر سيدابراهيم رئيسي در ادامه برنامه هاي چهارمين روز 
سفر خود به نيويورك، پنج شنبه در ديدار آنتونيو گوترش، دبيركل 
سازمان ملل با تأكيد بر اهميت جايگاه اين سازمان در نقش دادن به 
ملت ها براي حل مسائل خود و جلوگيري از دخالت بيگانگان در امور 
داخلي آنها گفت: سازمان ملل بايد به معني واقعي سازمان ملت ها 

باشد نه سازمان قدرت ها. 
دكتر رئيسي، جمهوري اسالمي ايران را دوست روزهاي سخت براي 
همسايگان خود خواند و با اشاره به اقدامات انسان دوستانه ايران در 

پناه دادن به مهاجران افغانستاني و همچنين مبارزه جدي با تروريسم 
به  عنوان خطري بزرگ براي منطقه و جهان گفت: در مقابل، رهاورد 
ناتو و امريكا در منطقه ما جنگ، ويراني، اشغالگري و كشتار بوده است.  
رئيس جمهور با اشاره به بحران هاي جاري در برخي كشورهاي منطقه، 
راه حل همه آنها را ش��كل گيري گفت وگوهاي مل��ي بدون دخالت 
خارجي دانس��ت و افزود: ضروري است س��ازمان ملل نقش آفريني 
جدي تري در مقابل رفتارهاي يك جانبه گرايانه از خود نش��ان دهد.  
دكتر رئيسي با تأكيد بر حمايت ايران از گفت وگوهاي منطقه اي براي 
حل مسائل فيمابين كشورها، خطاب به دبيركل سازمان ملل گفت: در 
صورت اجراي حق و عدالت از اين جايگاه، نام بزرگي از شما در تاريخ 

اين سازمان جهاني باقي خواهد ماند. 
در اين ديدار دبيركل س��ازمان ملل نيز با قدرداني از اقدامات مستمر 

جمهوري اسالمي ايران در پناه دادن به مهاجران افغانستاني، نقش ايران 
در آتش بس يمن و استمرار آن را ستودني خواند و گفت: خروج امريكا از 

توافق هسته اي، اقدامي غيرسازنده و بسيار ناراحت كننده بود. 
آنتونيو گوترش ابت��كار ايران در ايج��اد قالبي ب��راي گفت وگوهاي 
منطقه اي را س��ازنده و مورد حمايت س��ازمان ملل دانست و با تأييد 
مواضع جمهوري اسالمي ايران در موضوع حقوق بشر گفت: حقوق بشر 

نبايد به  عنوان ابزار و دستاويز جنگ عليه كشورها به كارگيري شود. 
دبيركل س��ازمان ملل با ابراز ناخرسندي از تعليق نشدن تحريم ها 
عليه ايران با وجود كرونا گفت: ايران داراي تمدني قديمي و بخش 
ضروري و غيرقابل انكار از جهان امروز است و مالحظات جمهوري 
اسالمي مبني بر حل مسائل يمن، عراق، سوريه، لبنان و افغانستان 

به دست مردم آنها متين و منطقي است.

آيت اهلل رئيسي در ديدار دبيركل سازمان ملل متحد:

سازمان ملل، سازمان ملت ها باشد نه سازمان قدرت ها
   خبر

اشك تمساح برخي سلبريتي هاي مدعي
اين روزها بس��ياري از فعاالن سياس��ي- اجتماعي مغ��رض يا حتي 
دلسوز، اشتباهی گفتند كه چرا به حجاب مرحومه خانم اميني ايراد 
گرفته ش��ده، در حالي كه از او بدحجاب تر نيز در جامعه هس��ت. اين 
اعتراض ممكن است وارد باشد، اما نه از سوي كساني از جنس برخي 
سلبريتي ها كه خودنمايي هاي مبتذل آنها روي فرش جشنواره هاي 
سينمايي، فرسنگ ها با زنان بدحجاب و بلكه بي حجاب فاصله دارد و 
هرگاه كمترين تذكر اخالقي به آنها داده مي شود، با ژست روشنفكرانه 
فرياد آزادي سرمي دهند و به تشويش اذهان جامعه مي پردازند. اينجا 
اما روي سخنم با افراد هنجارشكن سياسي، اجتماعي و فرهنگي است 
كه اتفاقاً در خط مقدم آشوب طلبي نيز هستند، نه اكثريت قاطع زنان 

و هنرمندان متعهد كشورم.
چند بار ديگر بايد مهران مديري از صدا وسيما با كلي متلك و فحش 
به نظام خداحافظي كند كه حتي مدير انقالبي شبكه3 متوجه شود 
با چه كس��انی براي خنداندن مردم قراردادهاي نجومي مي بندد؟ 
اگر زماني كه كرباس��چي در مناظره  تلويزيون��ي نيروهاي انتظامي 
را متهم كرد و از لفظي اثبات نش��ده تحت عنوان »كش��تن« براي 
مرحومه اميني اس��تفاده كرد، تحت تعقيب قضايي قرار مي گرفت، 
سياسيون و سلبريتي هاي خائن حساب كار دست شان مي آمد. از روز 
چهارشنبه كه سطح آتش درگيري هاي تحريك شده توسط امثال 
علي كريمي باال گرفت، به رغم اينكه تا چند روز قبل از اس��اس و به 
سبك بيانيه هاي ميرحسيِن فتنه گر، اصل وجود جريانات تروريستي 
را در جمعيت منكر مي ش��دند، رويكرد جدي��دي را درپيش گرفته 
و مس��ئوليت تأمين امنيت تجمعات را به گ��ردن نيروهاي امنيتي 

انداختند! آن هم در حالي كه:
۱- ش��بانه روز از تريبون هاي مختلف، اخبار اثبات نشده از ماجراي مهسا 
اميني مخابره شده و در دل كساني كه مي خواهند راه خود را از اغتشاشگران 

جدا كنند، شك و ترديد مي اندازد. 
2- اگر يكي از سران و ليدرهاي ميداني تا دندان مسلح اغتشاش در حال 
درگيري با نيروهاي امنيتي به هالكت برسد يا حتي دستگير شود، امثال 
همين سلبريتي هاي بي سواد تا مدت ها براي او سوگواري كرده، سياه پوش 
ش��ده، از فيلم هاي جعلي بي گناهي او رونمايي مي كنن��د و خالصه از او 

امامزاده اي خواهند ساخت. 
فرزاد كمانگر، تروريست عضو پژاك و قاتل دهها زن و بچه كرد ايراني كه 
در سال ۱38۹ اعدام شد، يك نمونه بارز از اين رويكرد است و همين امر 
دس��ت نيروي قضايي و نيز امنيتي كف خيابان را ب��راي برخورد قاطع با 
سران ميداني اغتشاش بسته است، كما اينكه س��ران اغتشاش و اراذل و 
اوباش آموزش ديده بارها در اين چند روز ديده ش��دند كه در چند متري 
نيروهاي انتظامي به هر كاري و با وقاحت و ش��جاعت پوشالين، مشغول 

آتش افروزي هستند. 
و در پايان اينكه گفته مي ش��ود در كش��ور ما تبعيض سيستماتيك 
نيست، نه ش��عار كه واقعيت اس��ت. اوالً اين تبعيض به هيچ وجه در 
جهت منافع سيستم نيست كه بگوييم عمداً ايجاد شده بلكه به خاطر 
مالحظه مردم و عدم جريحه دار شدن احساس��ات آنها در برخورد با 
جماعت سلبريتي است، زيرا عموم مردم سلبريتي بودن آنها را ديده، 
ولي ش��ايد آتش افروزي هاي اين خائنان، مخاطبي در حد چند صدم 
درصد از جامعه داشته باشد و اين اشتباه محاسباتي برخي مسئوالن 
است، زيرا وراي غوغاساالري اكانت هاي فيك، قطعاً اكثريت مردم از 

اين اقدام تنبيهي حمايت خواهند كرد. 
دليل دوم بر سيستمي نبودن تبعيض مش��روح در اين متن، داشتن 

مثال هاي نقض بسيار است.
به نظر می رس��د ضروری اس��ت در سياس��ت های ج��اری در مورد 
سلبريتی ها تجديدنظری اساسی رخ دهد. چرا بايد به سلبريتی هايی 
كه منافع ملی و امنيت كش��ور را به هيچ می انگارند به سادگی اجازه 

فعاليت داد.

سيداميرعلي ناقدي

   گزارش

رياست جمهوری


