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 میاهلل الرحمن الرح بسم

 رسول اهلل و آله و یوالسالم عل ةو الصلو نیالحمدهلل رب العالم»

 «هصحب

 

 س،یرئ خانم

انتخاب شما را به ریاست هفتاد و سومین اجالس مجمع عمومی 

 گویم.تبریک می ،سازمان ملل متحد

از خودسری و  ،ایم که جهانامروز در شرایطی گرد هم آمده

المللی در ا و نهادهای بینهها به ارزشاز دولت برخیتوجهی بی

ایجاد منافع و  آن است که ،حضور ما در اینجاپیام ت. رنج اس

هماهنگی و همکاری  ایۀس در ،هزینهجهان با کمترین  امنیتِ
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 شاهد است. اما متأسفانه در جهان امروز پذیرامکانکشورها 

 ،افراطی ناسیونالیزمِتقویت کنند با که فکر می یمهست حاکمانی

زیر نژادپرستی و بیگانه ستیزی که یادآور تفکر نازی هاست  و  با 

بهتر  المللیهای بینمقررات جهانی و تضعیف سازمانپا گذاشتن 

 ،مدت برای کوتاه دست یابند و یا حداقلمنافع خود به توانند می

د تأثیر بگذارن ،توانند بر احساسات عمومی و جذب آرای مردممی

تشکیل  در قالب حتی های مضحکیبه نمایشبرای این منظور، و 

 .زنندمیدست  ،شورای امنیتغیرمعمول جلسه 

توان می ،پردازی را کنار بگذاریم کهاین خیال ،برای همیشه باید

برای را با سلب امنیت و صلح از دیگران، صلح و امنیت بیشتری 

تفکر را ندهیم که پا کرد. باید مجال رشد به این  و خود، دست

خواهی کرد. در ، از دیگران باجساختگی توان با ایجاد ناامنیِمی

که  ،نه نشانه قدرت بازو ،گراییچندجانبه مقابله بااین مسیر، 
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از  و حکایت از عدم شناخت اندیشه است عالمت ضعفِ

 دارد. ،و پیچیده تنیدهجهانی درهم

تواند المللی میاثری نهادهای بینتفاوتی و بیبیدر این شرایط، 

های اقتدارگرا دولتخطری برای صلح جهانی باشد. 

  دشمنان صلح و پدران جنگ هستند.

 ۀکم در صورت هیأت حاکمدولت ایاالت متحده آمریکا، دست

المللی را کنونی خود، عزم آن دارد که کلیه نهادهای بین

قواعد و حقوق برخالف که درحالیخاصیت سازد. این دولت بی

وب شورای امنیت خارج مصّ ۀچندجانب توافقاز یک  ،المللبین

 .خواندگوی دوجانبه میوجمهوری اسالمی ایران را به گفت، شده

به دولت بودن خود آگاه نیست و عهد و پیمان هنوز دولتی که 

ها دولت مسئولیت دائمیِ کند و اصل حقوقیِف خود را نقض میلَسَ
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از ایران  ؛دهدبها نمی ،به مشورت نخبگانکه دولتی  .شناسدرا نمی

 وگو کند!خواهد با او گفتمی

جدیدی  با چنین دولِت بدعهدی، عهدِ توانیمبا چه معیاری میما 

 ۲۲۳۱وگویی باید در تداوم برجام و قطعنامه ببندیم! هرگونه گفت

بازگشت به گذشته، که با اِعراض از آن و  نه ،شورای امنیت باشد

که دولت آمریکا آن تربزرگ این ارتجاعی بزرگ است. ارتجاعِ

کند که در پی براندازی همان دولتی است که خواستار پنهان نمی

 وگو با آن است! گفت

 

 حضار محترم؛

همواره  یخارج استیدر حوزه س رانیا یاسالم یجمهور کردیرو

به اصول شناخته شده حقوق  یبندیو پا یبر چندجانبه گرائ یمبتن

و مذاکرات  ،اشاعه الملل بوده است. احترام ما به معاهده عدمِنیب
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که منجر به توافق برجام شد،  ۵+۱ما با گروه  یسخت و طوالن

 است. کردیرواین از  ینمونه بارز

 یِ رقانونیجانبه و غکیخروج  ی،المللنیکه جامعه ب خرسندیم 

اتخاذ  ی قاطعفت و در برابر آن موضعاز برجام را برنتا کایدولت آمر

 کیو  کیپلماتیدهه تالش د کیاز  شیبرجام حاصل ب نمود.

سند  نیبود. ا یساختگ بحرانِ کیرفع  یدوره مذاکرات فشرده برا

د و به أییبه اتفاق آراء ت تیامن یشورا ۲۲۳۱توسط قطعنامه 

طعنامه، همه کشورها ق نیشد. بر اساس ا لیتبد یالمللنیب یتعهد

در  یاز هر اقدام اندموظف یاو منطقه یالمللنیب یهاو سازمان

 .ندینما تیبرجام حما یکرده و از اجرا یبا آن خوددار رتیمغا

 رانیا ،یاتم یانرژ یالمللنیآژانس ب یِدوازده گزارش متوال هیپا بر

از  کایبوده است؛ لکن آمر بندیتعهدات خود پا هیتا به امروز به کل

 یتعهداتش وفادار نماند. متعاقباً دولت فعل یاجرابه  همان ابتدا
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توافق  نیاز ا ،با نقض تعهدات خود یواه یهابه بهانه کایمرآ

که  سازمان ملل متحد نباید اجازه دهدخارج شد. 

های انتخاباتی و تبلیغاتی برخی از اعضا بازی گروگانِ ،مصوباتش

به دلیل مسائل داخلی،  که اجازه دادد و به هیچ عضوی نباید گرد

 کند.  خالیشانه  ،یالمللاز اجرای تعهدات بین

را نقض  برجامخواهد یم زیکشورها ن ریآمریکا از ساعالوه بر این، 

 یهاهمه کشورها و سازمان کایآمر نکه،یتر اکنند. خطرناک

 یشورا ۲۲۳۱قطعنامه  بهکه اگر  کندیم دیرا تهد یالمللنیب

دعوت » یعنیدو،  نیکنند، مجازات خواهند شد. ا عمل تیامن

قانون مداران  دیتهد»و  «از قانون یچیسرپ یعام برا

 ،سازمان نیا خیدر تاراست که بار  نیاول ی، برا«به مجازات

و در برخورد  ،ستیروش منحصر به برجام ن نیا افتد.یاتفاق م

 حاکم است. زین یالمللنیب یفریک وانیبا د یحت کایآمر
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و  هیروس ،اروپا هیاتحاد یهاتالشجهانی و  حمایت جامعهما از 

قدردانی کرده و تحقق کامل  ،در حمایت از اجرای برجام نیچ

 یپلماسیمهم د آوردِ دست نیا یشرط بقا ،مصرح در آن را تعهداتِ

 .میدانیم

 

 ها، آقایان؛خانم

 یاقتصاد سمِیترور یو نامشروع، خود نوع جانبهکی یهامیتحر

تحت  کایمرآکه  یتوسعه است. جنگ اقتصاد و ناقض حقِ

آغاز کرده نه تنها مردم ایران را هدف  ،تازه یهامیعنوان تحر

باری برای مردم کشورهای دیگر داشته قرار داده، بلکه آثار زیان

 . کرده استالل خاِ ،و در روند تجارت جهانی

 رغمیدر خالل چهل سال گذشته نشان داده که عل رانیا ملت

ها، همچنان مقاوم است و میاز تحر یناش یها و تنگناهایسخت
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 خیتارعبور کند.  خوبیبه  زیمرحله دشوار ن نیتواند از ایم

در  ،یرانیو ا رانیکه ادهد نشان می هزاران ساله کشور ما

سر خم نکرده  یهرگز نشکسته و حتمقابل طوفان حوادث 

کنم که سیاست آمریکا در می به صراحت اعالم در اینجا  است.

 لجاجتقبال جمهوری اسالمی ایران از ابتدا غلط بوده و رویکرد 

و  وزهای متعدد برمردم ایران، که در انتخابات در مقابل خواستِ

به شکست است. ایران با قدمت تاریخی محکوم یقیناً ظهور یافته، 

ژئوپولیتیک خود،  مهمغنی و با جایگاه فرهنگیِ و تمدنی و 

انکار است. بدون شک، سیاست مشارکت با  واقعیتی غیرقابل

که یک نمونه آن  ،بر داشته ها درآثار مبارکی برای ملت ،ایران

 همکاری ایران با کشورهای دوست در مبارزه با تروریسم است.

الملل، اقتدارگرایانه است. درک ایاالت متحده آمریکا از روابط بین

ها از د حق هم دارد. درک آنکند چون زور دارمی آمریکا فکر
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قدرت، نه اقتدارِ مشروع و قانونی، که زورگویی است. هیچ دولت 

میز مذاکره آورد و اگر چنین  پایِ زور به توان بهو ملتی را نمی

هاست که نصیب های خشم ملتشود، خوشهشود آنچه انباشت می

 خواهد شد. زورگویان

وگو وجود ندارد جز گفتراه بهتری که در نهایت،  ما هم معتقدیم

عدالت و منزلت برابری، ، و براساس یه استدوسو ،وگواما گفت

 ۲۲۳۱قطعنامه  .المللها و بر مبنای قواعد و حقوق بینانسان

نیست. ما از شما « پاره ورق»تحد، مشورای امنیت سازمان ملل 

ما از شما دعوت  بازگردید؛ ۲۲۳۱کنیم که به قطعنامه دعوت می

 ،زدید ای که آن را برهممیز مذاکرهکنیم که به می

ترسید و آن را کارنامه رقیبان سیاسی اگر از برجام می بازگردید.

کنیم به مصوبه دانید، ما از شما دعوت میخود در آمریکا می

کنیم که در نهادهای شورای امنیت بازگردید. ما از شما دعوت می
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المللی بمانید. تحریم نکنید که تحریم و تکفیر دو روی یک بین

شود و ها انکار میاندیشه انسان ،در تکفیرسکه است؛ 

 .گرددمینفی  مردمدر تحریم، زندگی و رفاه 

توان میهای دونفره نیست، گو نیازی به گرفتن عکسوبرای گفت

ید. من یکدیگر را شن در همین جا و در این مجمع عمومی، سخنِ

کنم: صراحت اعالم می و به کنماز همین جا آغاز میگو را وگفت

داخلی آمریکا نیست.  بازیچه سیاستِ  ،المللموضوع امنیت بین

دولت ایاالت متحده آمریکا نیست. سازمان ملل، یکی از ادارات ِ

از همان جایی و از همان کسی که  ،تواندوگویی میهر گفت

. است، شروع شود پا گذاشته و پیمان را زیر گو را قطع کردهگفت

 ،کهاست ای ظالمانه تحریمتهدید و پایان دادن به  شروع آن،

 الملل است.اخالقی و حقوق بین اصولِ ناقضِ
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برابر  نقض در برابر تعهد، تعهد درما روشن است: سخن 

جای حرف  به ،گام در برابر گامو  .تهدید در برابر تهدیدنقض،

 حرف.در برابر 

نه تهدید، نه  ؛نه جنگ، نه تحریمایران روشن است: سیاست 

ما از صلح و  وفای به عهد و عمل به قانون.فقط ؛ زورگویی

ای را کنیم. دانش هستهدموکراسی در همه خاورمیانه، حمایت می

 دانیم.ای را حرام میو سالح هسته واجب

ما به عنوان قربانیان دیروز و امروز تروریسم همواره در صف مقدم 

مردم ما امروز   .و خواهیم بود ایمبا تروریسم بودهواقعی مبارزه 

توسط روز شنبه گناه اند که ها انسان بیعزادار شهادت ده

هایی بخاک و خون کشیده شدند که با کمال وقاحت از تروریست

که در غرب  یهایدر مصاحبه با رسانههای غربی و پایتختی برخ

مسئولیت این وحشیگری را  شونداداره می ینفت یدالرهابا 
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بدون مالحظه تروریستی را  اتاقدام تمامی ما در ایرانپذیرفتند. 

ما از بیانیه محکم شورای امنیت ملل  .میکن یم وه محکوم کرد

چرا رؤسای ولی   متحد در این زمینه استقبال می کنیم.

های تروریستی منجمله سازمانی که مسئولیت رسمی سازمان

فعالیت می کشورهای غربی عملیات شنبه را به عهده گرفت در 

؟  آیا این گذارنداوری پول میو برنامه رسمی برای جمع کنند

نیست؟ چرا هیچیک از المللی مقررات بیناقدامات مغایر 

ایران ضد مردم ی تروریستی هاگروهکننده مالی  تامین یکشورها

را نیز سابقه تامین مالی و تسلیحاتی داعش و النصره و القاعده  که

گیرند بلکه تشویق و تسلیح نه تنها مورد مؤاخذه قرار نمیدارند 

برای اینکه دنیا ادعای مبارزه با تروریزم را جدی ؟ شوندهم می

ی با بگیرد، نیازمند یک اقدام مشترک جهانی برای برخورد جد

 این پدیده شوم بدون توجه به عاملین و قربانیان آن هستیم.



13 

 

 

 حضار محترم؛

نسبت به  هیبحران سور یما از همان ابتدابر همین اساس، 

 یراهکارها کشور و استفاده از نیا یهرگونه مداخله در امور داخل

 یبرا یستیو ترو یافراط یهااز گروه تیاز جمله حما یقانون ریغ

 نیکه ا کردیم دیهشدار داده و تاک ،هیاعمال فشار بر دولت سور

قابل حل  ی،سور یهاطرف انیگو موگفت قیاز طر بحران صرفاً

به در  ه،یما در سور ینظام نیراستا، حضور مشاور نیدر هماست. 

و  الملل،نیخواست دولت سوریه انجام شده و منطبق بر حقوق ب

با  یدر همکار هیو ترک هیروس ران،یا است. زمیمبارزه با ترور یبرا

 ندیاند در قالب فراموفق شده یسور یهاو طرف هیدولت سور

در  ،آن اجالس سرانِ سومین ،آستانه، که اوایل ماه جاری میالدی

 فایا هیدر کاهش تنش در سور یثرؤتهران برگزار شد، نقش م
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 از درگیری و خونریزی در منطقه ،و در آخرین اقدام مشترک کرده

 .کنند یریب جلوگادلَ

 میوخ تیشاهد وضع ،از سه سال گذشته شیب یطدر 

 ها،رساختیز بِیکه منجر به تخر میهست منیانسانی در 

 یو آوارگ گناهیصدها هزار نفر از مردم ب مجروح شدنکشتار و 

 نیمزمن شده است. ا یهایماریو ب ینفر و وقوع قحط هاونیلیم

و  تیبشر هیعل تیناج مصداق بارز ،یانسان ریاقدامات غ

 قیاز طر صرفاً منی. بحران است یجنگ تیجنا

قابل حل  ،یو بدون مداخله خارج یمنی – یمنی یهایگووگفت

 و در این راستا، آماده هر نوع کمک هستیم.است. 

است.  نیله فلسطأمس دیتردیب ،انهیبحران خاورم نیتریاصل

باشد.  یاشغالگر هیتواند موجب توجیو نم دیگذشت زمان نبا

 یهاها بدون کمکینیفلسط هیعل لیاسرائ میشمار رژ یب اتیجنا
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نبوده است.  ریپذامکان ،متحده االتیا یاسیو س یحاتیو تسل یماد

به  گرانید حیصر دیتهد و یابا داشتن زرادخانه هسته لییاسرا

صلح و ثبات  یخطر برا نیبزرگتر ،یابا سالح هسته ینابود

 منطقه و جهان است. 

 تیکشور به ب نیدر انتقال سفارت ا کایزشت دولت امر اقدام

 ل،یدر اسرائ «هودی دولت»قانون نژادپرستانه  بیالمقدس و تصو

 است. دیبوده و مصداق بارز آپارتا یالمللنیب نیناقض مواز

 

 ،یسئر خانم

تر و روابط با همسایگان و ایجاد منطقه امن گسترش

های اصلی سیاست خارجی ایران است. از اولویت ،تریافتهتوسعه

 به همراه چهار کشور ران،یا یاسالم یچند هفته پیش، جمهور

خزر را  یایدر یحقوق میرژ ونیخزر، کنوانس یایدر  دیگرِساحلیِ
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 تیتقو موجباقدام تاریخی  نیبه امضا رساندند. اطمینان دارم ا

خواهد  یساحل یهمه کشورها یبرا شرفتیو پ یحُسن همجوار

همین   زیفارس ن جیخود در سواحل خل با همسایگان جنوبیبود. ما 

 یمشترک برا یسازوکار لی. ما معتقد به تشکروابط را می خواهیم

منطقه  یفارس با حضور و مشارکت همه کشورها جیمنطقه خل

امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز، همیشه برای ما مهم باشیم. می

از   عراق علیه ایران،طور که در طول جنگ تحمیلیِبوده و همان

الل در خینده نیز با هرگونه تالش برای اِآن حفاظت کردیم، در آ

 مقابله خواهیم کرد.  ،حیاتی راهِاین آب

داشته و  یالمللنیو ب یاسیطلبانه به مسائل سصلح ینگاه رانیا

را نداشته و ندارد. ایران نیازی به  یکشور چیجنگ با ه یبنا

امپراتوری ندارد. ایران نه بر اساس سیاست که در فرهنگ و تمدن 

 خود یک امپراتوری است.
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 یدبانیحلقه وصل شرق به غرب بوده است و خواهد بود؛ د رانیا

 .از خشونت یعار یجهان یبرا اریهوش

 ،جهان مهاست که قبل از ه یمان دولته رانیا یاسالم یجمهور

 در برابر تجاوز آن مردانه را شناخت و  یبعث مِ یرژ یِستیفاش تیماه

اشغال  تیقبل از آن که کو میدیجنگی. ما با حزب بعث مدیجنگ

 شود.

است که در خط مقدم مبارزه  یهمان دولت رانیا یاسالم یجمهور

القاعده داد. ما با  دیشه ،طالبانتروریسم با طالبان بود و در نبرد با 

 حمله شود. ورکیویقبل از آنکه به ن میدیجنگیطالبان مو 

و  دیاست که با داعش جنگ یهمان دولت رانیا یاسالم یجمهور

نشان داد. ما با داعش  ییگرامجعول از اسالم یریآن را تصو

 اتیعمل بروکسل،و لندن و  سیقبل از آن که در پار میدیجنگیم

 کنند.
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دست  میاز تحر ت تاریخی درباره ایران را بپذیرید.واقعیا

 رانیبهتر از ا یدوست ،جهان .دیده انیپا ریو به تکف دیبردار

 .اگر صلح، آرمان شماست ،نخواهد داشت

 
 از توجه شما سپاسگذارم.

 


