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 الریجانی: الحاق به کنوانسیون پالرمو با حق تحفظ 
امکان پذیر است

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: الحاق به کنوانسیون پالرمو با حق 
را  ما  شروط  که  کشورهایی  اساس  همین  بر  و  بوده  امکان پذیر  تحفظ 

نپذیرند، می توانند با ما همکاری نکنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی الریجانی رییس مجلس این مطلب را در 
جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در پاسخ به اخطار حسینعلی حاجی دلیگانی 

نماینده شاهین شهر در این باره بیان کرد.
علی الریجانی رئیس مجلس گفت: بر اساس کنوانسیون وین می توانیم با حق 
تحفظ به کنوانسیون ملحق شویم و در این مسیر اگر کشوری شروط ما را نپذیرفت 

می تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند.
وی افزود: ما می توانیم این را بپذیریم و اگر کشوری شروط ما را قبول نکرد می تواند 

در آن خصوص با ما همکاری نکند این از نظر مقررات اشکالی ندارد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس در اخطاری بیان کرد: 
آنچه در حال حاضر به عنوان الیحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای 
مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در حال بررسی است اصالح قانون نیست،  بلکه 

الحاق کنوانسیون پالرمو است.
وی افزود: براساس مفاد 19 و 20 کنوانسیون وین نمی توانیم هیچ شرطی بگذاریم 

و شروط ما در نهایت قابل اعمال نیست.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی :

رئیس جمهور در سازمان ملل عهدشکنی آمریکا را افشا 
کند

یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه رئیس جمهور باید 
در سازمان ملل عهدشکنی آمریکا را افشا کند گفت: حضور در مجامع 
بین المللی برای کشور ما بسیار مفید است به شرط آنکه مسئوالن کشور 

توان مذاکره و دیپلماسی را داشته باشند.
سید رحیم ابوالحسنی  در گفت وگو  با ایسنا اظهار کرد: اصلی ترین مساله ای که 
رئیس جمهور در سازمان ملل باید مطرح کند، عهدشکنی آمریکاست. رئیس جمهور 
باید آمریکا را رسوا کند که این دولت، یک دولت پیمان شکن است و به معاهدات 

خود پایبند نیست.
وی همچنین بیان کرد: رئیس جمهور همچنین باید بر مظلومیت مردم ایران 
تاکید کرده و بیان کند که مردم ایران خواستار استقالل و آزادی هستند اما آمریکا 

نمی خواهد اجازه دهد که مردم ما مستقل باشند.
این فعال سیاسی اصالح طلب در ادامه گفت: روحانی همچنین در سازمان 
ملل مطرح کند که ما کشوری با تمدن چند هزار ساله هستیم و می خواهیم 
با دنیا رفتار عقالنی و مبتنی بر منافع طرفین داشته باشیم و بر این اساس با 
کشورها در دنیا مذاکره می کنیم. این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی 
درباره اهمیت حضور رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل خاطر نشان 
کرد: حضور در مجامع بین المللی بسیار مفید است اما این شرط را هم دارد که 
مذاکره کننده فردی توانمند بوده و منافع کشور برایش مهم باشد. از سویی 
وی باید با فن مذاکره و دیپلماسی آشنا باشد و توان برقراری ارتباط با مجامع 
بین المللی و رسانه های جمعی را داشته باشد تا بتواند افکارسازی کند. من به 
است، عدم  منفی  مذاکره  در  آنچه  بلکه  نمی دانم  منفی  را  مذاکره  هیچ وجه 

توانایی مذاکره و دفاع از منافع ملی است.
ابوالحسنی همچنین با بیان اینکه ما تا زمانی که در کشور خود باشیم، تحریم 
رسانه ای هستیم یا علیه ما تحریک رسانه ای می شود تصریح کرد: حضور در 
مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل فرصت خوبی برای کشور ماست. به 
ویژه اینکه رئیس جمهور و همراهان وی از جمله وزیر امور خارجه دیپلمات های 
قوی هستند و این سفر می تواند نقش مثبتی برای کشور از جهت بیان واقعیات 
و همچنین بیان مطالبات کشور داشته باشد. این فعال سیاسی اصالح طلب 
عرصه  در  زیادی  تصمیم گیران  و  نیست  یکپارچه  امروز  دنیا  افزود:  پایان  در 
بین المللی حضور دارند که دنبال منافع خود هستند. رئیس جمهور و تیم همراه 
ایشان در سفر به نیویورک می توانند با این تصمیم گیران در راستای منافع ملی 

کشورمان مذاکره کنند.

جانشین فرمانده نهاجا:

نیروی هوایی هیچ گاه در برابر دشمنان قسم خورده 
عقب نشینی نمی کند

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: نیروی هوایی به عنوان یک 
عقب نشینی  قسم خورده  دشمنان  برابر  در  هیچ گاه  قدرتمند،  نیروی 

نمی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس، در مراسم صبحگاه 
عمومی که صبح امروز در مرکز آموزش های هوایی شهید خضرایی برگزار شد، با 
حضور امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش از 
خانواده های معظم شهدا، پیشکسوتان، فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس 

تجلیل به عمل آمد.
هوایی  نیروی  پیشکسوتان  از  دوم خلبان »سیاوش مشیری«  امیر سرتیپ 
ارتش، در این مراسم ضمن تسلیت حادثه تروریستی اهواز اظهار داشت: نیروی 
هوایی جمهوری اسالمی ایران از نخستین روز جنگ تحمیلی تا آخرین روز 
در  دیگر  نیروهای  مدافع  و  پشتیبان  قدرتمند  نیروی  یک  عنوان  به  همواره 
جبهه ها حضور داشت و در برابر دشمنان قسم خورده انقالب همواره ایستاده و 

هیچ گاه عقب نشینی نکرده است.
وی افزود: نیروی هوایی ارتش در زمانی که دشمن تصور می کرد جمهوری اسالمی 
ایران را غافلگیر کرده است، با گذشت کمتر از 12 ساعت از حمله رسمی، عملیات 
بزرگ 1۴0 فروندی را انجام داد و تمامی پایگاه های نظامی و مناطق استراتژیک 

دشمن را مورد حمله قرار داد.
امیر مشیری در ادامه خطاب به دانشجویان و افسران حاضر در مراسم گفت: قدر 
جوانی و لحظات زندگی خود را بدانید، اطالعات خود را همیشه به روز نگه دارید و با 

تمام توان آماده مقابله با هر گونه تهدید باشید.
وی پوشیدن لباس مقدس نیروی هوایی ارتش را افتخاری بزرگ برای کارکنان این 
نیرو دانست و تصریح کرد: شما افتخار پوشیدن لباس مقدس ارتش را دارید و باید 
ضمن تهذیب نفس با بصیرت کافی و اطاعت محض از ولی فقیه، ضمن ایجاد حس 

امیدواری برای مردم، موجب یاس و نا امیدی دشمنان شوید.

اخبار
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 سوال از وزیر جهاد کشاورزی در مجلس منتفی شد
عضو هیات رییسه مجلس گفت: محمد دامادی نماینده مردم ساری در مجلس از طرح سوال خود از وزیر جهاد کشاورزی انصراف داد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، احمد امیرآبادی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس اعالم کرد: محمد دامادی نماینده 

ساری در مجلس از طرح سوال خود از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی درباره نحوه اجرای ماده 18 قانون نظام جامع دامپروری انصراف داد. وی افزود: الیحه اصالح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور و الیحه الحاق بنادر شهید بهشتی و 
شهید کالنتری به محدوده منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار اعالم وصول شد. وی گفت: الیحه اصالح ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و طرح الحاق یک بند به ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اعالم وصول شد.

رئیس جمهور در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل:

تعهد در مقابل تعهد
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز سه شنبه در 
نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با تاکید بر اینکه 
» نه جنگ، نه تحریم؛ نه تهدید، نه زورگویی؛ فقط وفای به عهد و 
عمل به قانون« اظهار داشت: سازمان ملل یکی از اداراتِ دولت آمریکا 
نیست و نباید اجازه دهد که مصوباتش، گروگاِن بازی های انتخاباتی و 

تبلیغاتی برخی از اعضا گردد.
متن سخنان دکتر روحانی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»الحمدهلل رب العالمین و الصلوة والسالم علی رسول اهلل و آله 

و صحبه«
خانم رئیس،

انتخاب شما را به ریاست هفتاد و سومین اجالس مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد، تبریک می گویم.

از خودسری و  امروز در شرایطی گرد هم آمده ایم که جهان، 
بی توجهی برخی از دولت ها به ارزش ها و نهادهای بین المللی در رنج 
است. پیام حضور ما در اینجا، آن است که ایجاد منافع و امنیِت جهان 
با کمترین هزینه، در سایه هماهنگی و همکاری کشورها امکان پذیر 
است. اما متأسفانه در جهان امروز شاهد حاکمانی هستیم که فکر 
می کنند با تقویت ناسیونالیزِم افراطی، نژادپرستی و بیگانه ستیزی 
که یادآور تفکر نازی هاست و با زیر پا گذاشتن مقررات جهانی و 
تضعیف سازمان های بین المللی بهتر می توانند به منافع خود دست 
یابند و یا حداقل برای کوتاه مدت، می توانند بر احساسات عمومی 
و جذب آرای مردم، تأثیر بگذارند و برای این منظور، به نمایش های 
مضحکی حتی در قالب تشکیل جلسه غیرمعمول شورای امنیت، 

دست می زنند.
باید برای همیشه، این خیال پردازی را کنار بگذاریم که، می توان 
با سلب امنیت و صلح از دیگران، صلح و امنیت بیشتری را برای 
خود، دست و پا کرد. باید مجال رشد به این تفکر را ندهیم که 
می توان با ایجاد ناامنِی ساختگی، از دیگران باج خواهی کرد. در این 
مسیر، مقابله با چندجانبه گرایی، نه نشانه قدرت بازو، که عالمت 
ضعِف اندیشه است و حکایت از عدم شناخت از جهانی درهم تنیده 

و پیچیده، دارد.
در این شرایط، بی تفاوتی و بی اثری نهادهای بین المللی می تواند 
خطری برای صلح جهانی باشد. دولت های اقتدارگرا دشمنان صلح 

و پدران جنگ هستند.
دولت ایاالت متحده آمریکا، دست کم در صورت هیأت حاکمه 
کنونی خود، عزم آن دارد که کلیه نهادهای بین المللی را بی خاصیت 
سازد. این دولت درحالی که برخالف قواعد و حقوق بین الملل، از 
یک توافق چندجانبه مّصوب شورای امنیت خارج شده، جمهوری 
اسالمی ایران را به گفت و گوی دوجانبه می خواند. دولتی که هنوز 
به دولت بودن خود آگاه نیست و عهد و پیمان َسلَف خود را نقض 
می کند و اصل حقوقِی مسئولیت دائمِی دولت ها را نمی شناسد. 
دولتی که به مشورت نخبگان، بها نمی دهد؛ از ایران می خواهد با 

او گفت وگو کند!
ما با چه معیاری می توانیم با چنین دولِت بدعهدی، عهِد جدیدی 
ببندیم! هرگونه گفت وگویی باید در تداوم برجام و قطعنامه 22۳1 
شورای امنیت باشد، نه با اِعراض از آن و بازگشت به گذشته، که 
این ارتجاعی بزرگ است. ارتجاِع بزرگ تر آن که دولت آمریکا پنهان 
نمی کند که در پی براندازی همان دولتی است که خواستار گفت وگو 

با آن است!
 حضار محترم؛

رویکرد جمهوری اسالمی ایران در حوزه سیاست خارجی همواره 
مبتنی بر چندجانبه گرائی و پایبندی به اصول شناخته شده حقوق 
بین الملل بوده است. احترام ما به معاهده عدِم اشاعه، و مذاکرات 
سخت و طوالنی ما با گروه 1+۵ که منجر به توافق برجام شد، نمونه 

بارزی از این رویکرد است.
 خرسندیم که جامعه بین المللی، خروج یک جانبه و غیرقانونِی 
دولت آمریکا از برجام را برنتافت و در برابر آن موضعی قاطع اتخاذ 
از یک دهه تالش دیپلماتیک و یک  بیش  برجام حاصل  نمود. 
این  بود.  ساختگی  بحراِن  یک  رفع  برای  فشرده  مذاکرات  دوره 
سند توسط قطعنامه 22۳1 شورای امنیت به اتفاق آراء تأیید و به 
تعهدی بین المللی تبدیل شد. بر اساس این قطعنامه، همه کشورها 
و سازمان های بین المللی و منطقه ای موظف اند از هر اقدامی در 

مغایرت با آن خودداری کرده و از اجرای برجام حمایت نمایند.
بر پایه دوازده گزارش متوالِی آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران تا 
به امروز به کلیه تعهدات خود پایبند بوده است؛ لکن آمریکا از همان 
ابتدا به اجرای تعهداتش وفادار نماند. متعاقباً دولت فعلی آمریکا 
به بهانه های واهی با نقض تعهدات خود، از این توافق خارج شد. 
سازمان ملل متحد نباید اجازه دهد که مصوباتش، گروگاِن بازی های 
انتخاباتی و تبلیغاتی برخی از اعضا گردد و به هیچ عضوی نباید 
اجازه داد که به دلیل مسائل داخلی، از اجرای تعهدات بین المللی، 

شانه خالی کند.
را  برجام  نیز می خواهد  از سایر کشورها  آمریکا  این،  بر  عالوه 
نقض کنند. خطرناک تر اینکه، آمریکا همه کشورها و سازمان های 

بین المللی را تهدید می کند که اگر به قطعنامه 22۳1 شورای امنیت 
عمل کنند، مجازات خواهند شد. این دو، یعنی »دعوت عام برای 
سرپیچی از قانون« و »تهدید قانون مداران به مجازات«، برای اولین 
بار است که در تاریخ این سازمان، اتفاق می افتد. این روش منحصر 
به برجام نیست، و در برخورد آمریکا حتی با دیوان کیفری بین المللی 

نیز حاکم است.
ما از حمایت جامعه جهانی و تالش های اتحادیه اروپا، روسیه 
و چین در حمایت از اجرای برجام، قدردانی کرده و تحقق کامل 
تعهداِت مصرح در آن را، شرط بقای این دست آورِد مهم دیپلماسی 

می دانیم.
خانم ها، آقایان؛

تحریمهای یکجانبه و نامشروع، خود نوعی تروریسِم اقتصادی 
و ناقض حِق توسعه است. جنگ اقتصادی که آمریکا تحت عنوان 
تحریم های تازه، آغاز کرده نه تنها مردم ایران را هدف قرار داده، بلکه 
آثار زیان باری برای مردم کشورهای دیگر داشته و در روند تجارت 

جهانی، اِخالل کرده است.
ملت ایران در خالل چهل سال گذشته نشان داده که علیرغم 
سختی ها و تنگناهای ناشی از تحریم ها، همچنان مقاوم است و 
می تواند از این مرحله دشوار نیز به خوبی عبور کند. تاریخ هزاران 
ساله کشور ما نشان می دهد که ایران و ایرانی، در مقابل طوفان 
حوادث هرگز نشکسته و حتی سر خم نکرده است. در اینجا به 
صراحت اعالم می کنم که سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسالمی 
ایران از ابتدا غلط بوده و رویکرد لجاجت در مقابل خواسِت مردم 
ایران، که در انتخابات های متعدد بروز و ظهور یافته، یقیناً محکوم 
به شکست است. ایران با قدمت تاریخی و تمدنی و فرهنگِی غنی و 
با جایگاه مهم ژئوپولیتیک خود، واقعیتی غیرقابل انکار است. بدون 
شک، سیاست مشارکت با ایران، آثار مبارکی برای ملت ها در بر 
داشته، که یک نمونه آن همکاری ایران با کشورهای دوست در 

مبارزه با تروریسم است.
درک ایاالت متحده آمریکا از روابط بین الملل، اقتدارگرایانه است. 
آمریکا فکر می کند چون زور دارد حق هم دارد. درک آن ها از قدرت، 
نه اقتدارِ مشروع و قانونی، که زورگویی است. هیچ دولت و ملتی 
را نمی توان به زور به پاِی میز مذاکره آورد و اگر چنین شود آنچه 
انباشت می شود، خوشه های خشم ملت هاست که نصیب زورگویان 

خواهد شد.
ما هم معتقدیم که در نهایت، راه بهتری جز گفت وگو وجود 
ندارد اما گفت وگو، دوسویه است، و براساس برابری، عدالت و منزلت 
انسان ها و بر مبنای قواعد و حقوق بین الملل. قطعنامه 22۳1 شورای 
امنیت سازمان ملل متحد، »ورق پاره« نیست. ما از شما دعوت 
می کنیم که به قطعنامه 22۳1 بازگردید؛ ما از شما دعوت می کنیم 
که به میز مذاکره ای که آن را برهم زدید، بازگردید. اگر از برجام 
می ترسید و آن را کارنامه رقیبان سیاسی خود در آمریکا می دانید، ما 
از شما دعوت می کنیم به مصوبه شورای امنیت بازگردید. ما از شما 
دعوت می کنیم که در نهادهای بین المللی بمانید. تحریم نکنید که 
تحریم و تکفیر دو روی یک سکه است؛ در تکفیر، اندیشه انسان ها 

انکار می شود و در تحریم، زندگی و رفاه مردم نفی می گردد.
برای گفت و گو نیازی به گرفتن عکس های دونفره نیست، می توان 
در همین جا و در این مجمع عمومی، سخِن یکدیگر را شنید. من 

گفت و گو را از همین جا آغاز می کنم و به صراحت اعالم می کنم: 
موضوع امنیت بین الملل، بازیچه سیاسِت داخلی آمریکا نیست. 
سازمان ملل، یکی از ادارات ِدولت ایاالت متحده آمریکا نیست. هر 
گفت وگویی می تواند، از همان جایی و از همان کسی که گفت گو 
را قطع کرده و پیمان را زیر پا گذاشته است، شروع شود. شروع 
آن، پایان دادن به تهدید و تحریم  ظالمانه ای است که، ناقِض اصوِل 

اخالقی و حقوق بین الملل است.
برابر  در  نقض  تعهد،  برابر  در  تعهد  است:  روشن  ما  سخن 
نقض،تهدید در برابر تهدید. و گام در برابر گام، به جای حرف در 

برابر حرف.
سیاست ایران روشن است: نه جنگ، نه تحریم؛ نه تهدید، نه 
زورگویی؛ فقط وفای به عهد و عمل به قانون. ما از صلح و دموکراسی 
در همه خاورمیانه، حمایت می کنیم. دانش هسته ای را واجب و 

سالح هسته ای را حرام می دانیم.
تروریسم همواره در صف  امروز  و  قربانیان دیروز  به عنوان  ما 
ما  بود. مردم  بوده ایم و خواهیم  تروریسم  با  واقعی  مبارزه  مقدم 
امروز عزادار شهادت ده ها انسان بی گناه اند که روز شنبه توسط 
تروریست هایی بخاک و خون کشیده شدند که با کمال وقاحت از 
برخی پایتخت های غربی و در مصاحبه با رسانه هایی که در غرب با 
دالرهای نفتی اداره می شوند مسئولیت این وحشیگری را پذیرفتند. 
ما در ایران تمامی اقدامات تروریستی را بدون مالحظه محکوم کرده 
و می کنیم. ما از بیانیه محکم شورای امنیت ملل متحد در این زمینه 
استقبال می کنیم. ولی چرا رؤسای سازمان های تروریستی منجمله 
سازمانی که مسئولیت رسمی عملیات شنبه را به عهده گرفت در 
کشورهای غربی فعالیت می کنند و برنامه رسمی برای جمع اوری 
پول می گذارند؟ آیا این اقدامات مغایر مقررات بین المللی نیست؟ 
چرا هیچیک از  کشورهای تامین کننده مالی گروه های تروریستی 
ضد مردم ایران که سابقه تامین مالی و تسلیحاتی داعش و النصره و 
القاعده را نیز دارند نه تنها مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند بلکه تشویق و 
تسلیح هم می شوند؟ برای اینکه دنیا ادعای مبارزه با تروریزم را جدی 
بگیرد، نیازمند یک اقدام مشترک جهانی برای برخورد جدی با این 

پدیده شوم بدون توجه به عاملین و قربانیان آن هستیم.
حضار محترم؛

بر همین اساس، ما از همان ابتدای بحران سوریه نسبت به هرگونه 
مداخله در امور داخلی این کشور و استفاده از راهکارهای غیر قانونی 
از جمله حمایت از گروه های افراطی و ترویستی برای اعمال فشار 
بر دولت سوریه، هشدار داده و تاکید کردیم که این بحران صرفاً از 
طریق گفت وگو میان طرف های سوری، قابل حل است. در همین 
راستا، حضور مشاورین نظامی ما در سوریه، به در خواست دولت 
سوریه انجام شده و منطبق بر حقوق بین الملل، و برای مبارزه با 
تروریزم است. ایران، روسیه و ترکیه در همکاری با دولت سوریه 
و طرف های سوری موفق شده اند در قالب فرایند آستانه، که اوایل 
ماه جاری میالدی، سومین اجالس سراِن آن، در تهران برگزار شد، 
نقش مؤثری در کاهش تنش در سوریه ایفا کرده و در آخرین اقدام 

مشترک، از درگیری و خونریزی در منطقه ادلَب جلوگیری کنند.
در طی بیش از سه سال گذشته، شاهد وضعیت وخیم انسانی در 
یمن هستیم که منجر به تخریِب زیرساختها، کشتار و مجروح شدن 
صدها هزار نفر از مردم بیگناه و آوارگی میلیونها نفر و وقوع قحطی 

و بیماری های مزمن شده است. این اقدامات غیر انسانی، مصداق 
بارز جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. بحران یمن صرفاً از 
طریق گفت وگوی های یمنی – یمنی و بدون مداخله خارجی، قابل 

حل است. و در این راستا، آماده هر نوع کمک هستیم.
است.  فلسطین  مسأله  بی تردید  خاورمیانه،  بحران  اصلی ترین 
باشد.  اشغالگری  توجیه  موجب  نمی تواند  و  نباید  زمان  گذشت 
جنایات بی شمار رژیم اسرائیل علیه فلسطینی ها بدون کمک های 
مادی و تسلیحاتی و سیاسی ایاالت متحده، امکان پذیر نبوده است. 
با داشتن زرادخانه هسته ای و تهدید صریح دیگران به  اسراییل 
نابودی با سالح هسته ای، بزرگترین خطر برای صلح و ثبات منطقه 

و جهان است.
اقدام زشت دولت امریکا در انتقال سفارت این کشور به بیت 
المقدس و تصویب قانون نژادپرستانه »دولت یهود« در اسرائیل، 

ناقض موازین بین المللی بوده و مصداق بارز آپارتاید است.
خانم رئیس،

گسترش روابط با همسایگان و ایجاد منطقه امن تر و توسعه یافته تر، 
از اولویت های اصلی سیاست خارجی ایران است. چند هفته پیش، 
جمهوری اسالمی ایران، به همراه چهار کشور ساحلِی دیگِر دریای 
رساندند.  امضا  به  را  خزر  دریای  رژیم حقوقی  کنوانسیون  خزر، 
اطمینان دارم این اقدام تاریخی موجب تقویت ُحسن همجواری و 
پیشرفت برای همه کشورهای ساحلی خواهد بود. ما با همسایگان 
جنوبی خود در سواحل خلیج فارس نیز همین روابط را می خواهیم. 
ما معتقد به تشکیل سازوکاری مشترک برای منطقه خلیج فارس با 
حضور و مشارکت همه کشورهای منطقه می باشیم. امنیت خلیج 
فارس و تنگه هرمز، همیشه برای ما مهم بوده و همان طور که در 
طول جنگ تحمیلِی عراق علیه ایران، از آن حفاظت کردیم، در 
آینده نیز با هرگونه تالش برای اِخالل در این آب راهِ حیاتی، مقابله 

خواهیم کرد.
ایران نگاهی صلح طلبانه به مسائل سیاسی و بین المللی داشته 
و بنای جنگ با هیچ کشوری را نداشته و ندارد. ایران نیازی به 
امپراتوری ندارد. ایران نه بر اساس سیاست که در فرهنگ و تمدن 

خود یک امپراتوری است.
ایران حلقه وصل شرق به غرب بوده است و خواهد بود؛ دیدبانی 

هوشیار برای جهانی عاری از خشونت.
جمهوری اسالمی ایران همان دولتی است که قبل از همه جهان، 
ماهیت فاشیستِی رژیِم بعثی را شناخت و در برابر تجاوز آن مردانه 
جنگید. ما با حزب بعث می جنگیدیم قبل از آن که کویت اشغال 
شود. جمهوری اسالمی ایران همان دولتی است که در خط مقدم 
مبارزه با طالبان بود و در نبرد با تروریسم طالبان، شهید داد. ما با 

القاعده و طالبان می جنگیدیم قبل از آنکه به نیویورک حمله شود.
جمهوری اسالمی ایران همان دولتی است که با داعش جنگید 
با داعش  ما  داد.  نشان  اسالم گرایی  از  تصویری مجعول  را  آن  و 
می جنگیدیم قبل از آن که در پاریس و لندن و بروکسل، عملیات 

کنند.
واقعیات تاریخی درباره ایران را بپذیرید. از تحریم دست بردارید و 
به تکفیر پایان دهید. جهان، دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت، اگر 

صلح، آرمان شماست.
از توجه شما سپاسگزارم.

 والیتی:

 خواب آشفته ترامپ تعبیر نخواهد شد
رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی درباره خواست رییس 
جمهوری آمریکا برای دیدار و مذاکره با مقام های ارشد و عالی رتبه جمهوری 
اسالمی ایران گفت: خواب آشفته ترامپ و پمپئو هرگز تعبیر نخواهد شد و این 

قطعی است.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، علی اکبر والیتی روز سه شنبه در حاشیه آیین 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس همچنین درباره برخی شایعات مبنی بر توقف فروش نفت 
ایران با توجه به مبادالت منطقه ای آمریکا با چین و هند گفت: بی تردید امکان ندارد که 

فروش نفت ایران با فشار آمریکا و متحدانش به صفر برسد.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل افزود: ایران، خود را اداره و مردم نیز کمک 
خواهند کرد و این کشور در مقابل آمریکا و اذنابش تسلیم نخواهد شد. ممکن است در 
ابتدا مشکالتی داشته باشیم اما آینده روشنی برایمان به عنوان یک کشور مستقل، خودکفا 

وجود دارد ، ایران می تواند براساس دیپلماسی نگاه به شرق اقتصاد خود را بهبود بخشد.
والیتی گفت: به هیچ وجه تحت تاثیر تبلیغات سوء با هدف تضعیف روحیه جمهوری 
اسالمی ایران قرار نخواهیم گرفت؛ ۴0 سال است به تهدیدهای دشمنان جمهوری اسالمی 

عادت داریم و اولین بار نیست که سخنان تهدید آمیز علیه ما گفته می شود.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل همچنین درباره مذاکرات ایران با ۴+1 و 
بسته پیشنهادی و مکانیسم اروپایی ها برای حفظ برجام گفت: اروپایی ها تاکنون در سخن 

نه منفی که تا حدودی مثبت بوده اند اما انتظار ما از آنها عمل کردن به تعهدات است.
وی تاکید کرد: اروپایی ها از آمریکایی ها نگران نباشند چرا که اگر اینها چاره داشته 

باشند اروپا را هم تضعیف خواهند کرد.
والیتی گفت: آمریکایی ها می خواهند آقایی خود را در دنیا تثبیت کنند اما زمان این 

حرف ها دیگر گذشته است.
وی افزود: دنیای آینده نه دنیای تک قطبی که به حتم چند قطبی است. قدرت های 
بزرگی چون روسیه و چین و مجموعه کشورهای اسالمی بویژه مجموعه کشورهای جبهه 

مقاومت و اروپای متحد قدرت های آینده دنیا هستند.
والیتی تاکید کرد: بی تردید، جهان اسالم با محوریت آرمان های اسالمی که ایران پرچم 

دار آن است یکی از قدرت های بزرگ آینده خواهد بود.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با بیان این که ایران معتقد است که 
جهان آینده جهانی چند قطبی است خاطرنشان کرد که جمهوری اسالمی تحت 
سیطره آمریکا در نمی آید و این خواب آشفته ای است که برای آمریکایی ها تعبیر 

نخواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با گرامیداشت سالگرد دفاع مقدس گفت: 
دفاع مقدس از افتخارات تاریخ اسالم و ایران است. وی افزود: دفاع مقدس خسارت های 
زیادی به کشور وارد کرد و صدها هزار نفر شهید، مجروح و آزاده داشتیم اما هشت سال 

دفاع مقدس از افتخارآمیزترین نبردهای دفاعی بود که ایران در مقابل تهاجم بیگانه انجام 
داد و این هم به برکت جمهوری اسالمی ایران و اعتقاد مردم به نظام مقدس بود.

والیتی همچنین با تسلیت به مردم ایران بویژه مردم خوزستان و اهواز در پی حادثه 
تروریستی در این شهر گفت: فاجعه بسیار تاسف باری اتفاق افتاد. به همه خانواده های 
داغدار و همه مردم ایران تسلیت می گویم. چرا که همه ایرانی و دوستدار اهل بیت و پیرو 

ارزش های اسالمی و انقالبی هستیم.
وی افزود: عامالن این حادثه مانند معارضان امام حسین در کربال هستند. کسی که 
بچه کوچک چند ساله را مورد هدف تیر قرار می دهد و مردم بیگناه را به قتل می رساند 

انسان نیست.
والیتی گفت: ما، ریشه ها و پشتیبان های تروریست های اخیر را می شناسیم و وقتی 
عاجز می شوند کاری می کنند که نتیجه عکس می دهد. وی افزود: اگر بعضی در این 
شرایط ممکن است از روی بی اطالعی بگوید برویم با فالن کشور منطقه ای که بیش از 
سه سال است یمن را بی دریغ بمباران می کند مصالحه کنیم بی تردید اشتباه می کنند.

والیتی گفت: عربستان سعودی و امارات به نوکری و دستور آمریکا و با طراحی های 
اسرائیل در شکست هایی که در عراق، سوریه، لبنان و یمن خورده اند آمده اند در جایی که 

پایگاه اسالم و اهل بیت است، انتقام بگیرند اما این نتیجه عکس خواهد داد.
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران آنقدر قدرتمند است که ریشه آنها را بسوزاند.


