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پيام مراجع به شانزدهمين اجالس 
جنبش غيرمتعهدها

ــر اهميت  ــال پيام هايي ب ــا با ارس ــع و علم ــي مراج برخ
ــران  ــد در ته ــدم تعه ــش ع ــالس جنب ــانزدهمين اج ش

تاكيد كردند. 
آيت  اهللا مكارم شيرازي در پيام خود به سران شركت كننده 
در شانزدهمين اجالس كشورهاي غيرمتعهد ابراز اميدواري 
ــورهاي عضو بلكه براي  ــرد، اين اجالس نه تنها براي كش ك

جهان بشريت پيام آورصلح، ثبات و دوستي باشد.
ــالح هاي  ــتفاده از س اين مرجع تقليد حرمت توليد و اس
ــن بيان كرد و گفت:  ــتار جمعي را مورد اتفاق علماي دي كش
ــتار جمعي موجود در دنيا بايد  ــالح هاى كش معتقديم تمام س
ــالح ها نيز  هرچه زودتر از بين برود چون نگهداري از اين س
ــي، ازدياد فقر  ــكارم در اين پيام ناامن ــت. آيت اهللا م حرام اس
ــاي اخالقي را از جمله  ــه طبقاتي و تضعيف ارزش ه و فاصل
ــورهاي  ــران كش ــع مختلف خواند و از س ــكالت جوام مش
ــت براي اين مشكالت راه حل هايي  ــته اس غيرمتعهد خواس

بينديشند و مرهمي بر زخم هاي جانكاه بشريت بگذارند.
ــال پيامي  ــم با ارس ــي ه ــين نوري همدان ــت اهللا حس آي
ــالس جنبش  ــانزدهمين اج ــركت كنندگان در ش ــراي ش ب
ــالس را خنثي كننده  ــان در اين اج ــا، حضور آن غيرمتعهده

توطئه هاي دشمنان ايران اسالمي دانست.
ــت: ما با تكيه بر  ــع تقليد در پيام خود آورده اس ــن مرج  اي
همين اصل، سوريه را كه با پشتوانه مردمي و انجام انتخابات 
در راه سرنوشت خود گام برمي دارد، مورد پشتيباني خود قرار 
مي دهيم و بحرين را كه مطالبات مشروع مردم را سركوب و 
خواسته هاي آنها را با ريختن خون و به زندان كشاندن پاسخ 

مي دهد، محكوم مي نماييم./ واحد مركزي خبر
 توصيف دكتر واليتي از نطق 

رهبر معظم انقالب در اجالس هراره
ــور بين الملل گفت:  ــالب در ام ــر معظم انق ــاور رهب مش
ــراي اجالس  ــي را كه ب ــت اهللا خامنه اي، نطق ــرت آي حض
ــاده كرده بودند، خدمت  ــش غيرمتعهدها در زيمبابوه آم  جنب
ــه كردند و  ــان مالحظ ــتادند كه ايش حضرت امام(ره) فرس
ــت كردند و اين نطق تقريبا با  ــيه آن يادداش نظراتي در حاش

جزئياتش مورد تائيد امام(ره) قرار گرفت.
ــت، درباره   ــه وق ــر امور خارج ــي، وزي ــر واليت علي اكب
ــراره، پايتخت زيمبابوه و  ــالس جنبش غيرمتعهدها در ه اج
ــه اي در اين اجالس به عنوان  ــور حضرت آيت اهللا خامن حض
ــرت آيت اهللا  ــران، گفت: حض ــالمي اي رئيس جمهوري اس
ــركت كرده بود  ــوي يك حكومت انقالبي ش خامنه اي از س
ــخنراني ايشان در حقيقت گفتمان انقالب اسالمي براي  و س
آن كساني بود كه تا آن زمان از نزديك شاهد سخنراني يك 

فرد مؤثر در مهم ترين انقالب جهان سوم نبودند.
ــت اهللا خامنه اي در  ــاره به نطق حضرت آي ــي با اش واليت
ــالس هراره، افزود: هم اين نطق و هم نطقي كه حضرت  اج
آقا در سازمان ملل داشتند، يك ويژگي منحصر به فرد داشت 
ــود كه ضمن بيان  ــدم مالحظه قدرت هاي بزرگ ب و آن، ع
ــي را براي بهبود  ــنهادهاي اصالحي و انقالب ــق، پيش حقاي
ــه كاري بيان كردند و اين مولفه  ــع جنبش بدون مالحظ وض
ــاور رهبر معظم انقالب افزود:  ــت. مش مخصوص ايران اس
ــته اند يا ظرفيت  ــر يا جرات اين كار را نداش ــورهاي ديگ كش
بيان چنين مطلبي را نداشتند؛ زيرا براي آنها تعهدآور مي شد. 
ــائل مهم و حساس جهاني جوري رد مي شدند  لذا از كنار مس
ــزرگ دنيا ندهند و مورد نقد و  ــت قدرت هاي ب كه َگَزكي دس
ــورهاي بزرگ قرار نگيرند. / پايگاه حفظ و نشر آثار  چالش كش

حضرت آيت اهللا خامنه اي

سيدحسن خميني: بايد براي رفع 
 مظلوميت از شخصيت امام(ره)

 گام برداشت
ــن خميني اظهار  ــلمين سيدحس حجت االسالم والمس
ــخصيت حضرت امام  كرد: بايد در جهت رفع مظلوميت از ش

خميني(ره) گام برداشت.
ــه در جمع صدها نفر از طالب، روحانيون و مديران  وي ك
ــتان در دانشگاه امام خميني اين  مدارس علميه كراچي پاكس
شهر صحبت  مي كرد درباره شخصيت علمي و فقهي حضرت 
ــي از مظلوميت هاي امام، پنهان  ــام خميني(ره) گفت: يك ام
ــي و  ــي و فقهي امام در پس وجهه سياس ــدن وجهه علم ش

اجتماعي ايشان است./ ايسنا
اتباع ايراني ربوده شده در سوريه 

سالم هستند
حسين اميرعبداللهيان، معاون عربي و آفريقاي وزير امور 
ــاس اطالعات موثقي كه در اختيار داريم،  خارجه گفت: بر اس
ــالمت كامل  ــوريه در س ــده در س همه اتباع ايراني ربوده ش

به سر مي برند.
ــوريه كه  ــوم به ارتش آزاد س ــت: ما به گروه موس وي گف
ــت، پيام  ــش 48 ايراني را به عهده گرفته اس ــئوليت رباي مس
قوي داديم كه مسئوليت جان اين افراد با شماست. اين مقام 
ــورهاي  ــئول در وزارت امور خارجه تصريح كرد: به كش مس

حامي اين گروه چنين پيامي داده شده است.
ــت هاي اين گروه در قبال  اميرعبداللهيان درباره درخواس
ــام تالش هاي ما تاكنون  ــاع ايراني اظهار كرد: تم آزادي اتب
معطوف به آزادي اين افراد بوده است و ربايند گان درخواستي 

را مطرح نكرده اند.
ــور خارجه تصريح كرد:  ــاون عربي و آفريقاي وزير ام مع
ــود بيشتر رسانه اي بوده و جمهوري  مواردي كه مطرح مي ش

اسالمي ايران درخواست رسمي دريافت نكرده است./ ايرنا
ادعاي آسوشيتدپرس در خصوص 

«واحد ويژه ايران»
ــد كه يك واحد ويژه ايران در  ــيتدپرس مدعي ش آسوش

آژانس بين المللي انرژي اتمي تشكيل شده  است.
ــند داخلي كه  ــاي اين خبرگزاري، يك س ــاس ادع بر اس
ــت اين خبرگزاري  ــس بين المللي انرژي اتمي به دس در آژان
افتاده، نشان مي دهد اين واحد ويژه بر آن است تا به بازرسي 
ــاتي كمك كند كه مورد ترديد اين نهاد بين المللي  از تاسيس

است.
ــران فعاليت  ــاره انجام توافقات با اي ــن واحد ويژه درب اي
خواهد كرد. همچنين تالش براي جلب نظر مساعد ايران در 
ــتاي اجازه نظارت بر فعاليت هاي هسته اي طبق معاهده  راس

ان  پي تي از ديگر وظايف اين واحد است./ مهر

كمي از سياست

ــالمي  ــه اي رهبر معظم انقالب اس ــت اهللا خامن حضرت آي
ــازمان ملل و هيات  عصرديروز در ديدار بان كي مون، دبيركل س
همراه، با اشاره به سابقه تمدن و فرهنگ ايراني خاطرنشان كردند: 
ــائل فرهنگي و  ــه به جايگاه مهم و برتر ملت ايران در مس ــا توج ب
تمدني، جمهوري اسالمي ايران زمينه بسيار خوبي براي گسترش 
ــته از اسالم دارد. ايشان در ادامه  ــاني برخاس فرهنگ و تمدن انس
ــريت از جمله موضوع خلع  ــاره به نگراني هاي مشترك بش با اش
ــالمي ايران بر موضع  ــد كردند: جمهوري اس ــالح اتمي، تاكي س
«خاورميانه عاري از سالح اتمي» اصرار دارد و سازمان ملل متحد 
ــالح اتمي،  ــد درخصوص رفع نگراني هاي موجود در زمينه س باي

تالش جدي انجام دهد.
حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره به تجهيز رژيم صهيونيستي 
به سالح اتمي از جانب آمريكا و برخي قدرت هاي ديگر، خاطرنشان 
ــت و از سازمان  كردند: اين موضوع، خطر بزرگي براي منطقه اس

ملل متحد انتظار است كه در اين خصوص اقدامي انجام دهد.
ــان افزودند: متاسفانه تركيب سازمان ملل متحد معيوب  ايش
است و زورگوترين قدرت هاي دنيا، كه داراي سالح اتمي و سابقه 

استفاده از آن نيز هستند بر شوراي امنيت مسلط شده اند. 
 ايران آماده هرگونه تالش براي حل بحران 

سوريه است
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به سخنان دبيركل سازمان ملل 
درباره سوريه و درخواست از جمهوري اسالمي ايران براي كمك 
به حل اين بحران، افزودند: مساله سوريه، مساله بسيار تلخي است 

كه نتيجه آن، قرباني شدن مردم بي گناه اين كشور است.
ــالمي تاكيد كردند: جمهوري اسالمي ايران  رهبر انقالب اس
ــاس اعتقادات و آموزه هاي ديني خود، آماده هرگونه تالش  براس

براي حل بحران سوريه است.

حضرت آيت اهللا خامنه اي افزودند: اما حل بحران سوريه يك 
شرط طبيعي دارد كه عبارت است از جلوگيري از ارسال سالح به 

گروه هاي بي مسئوليت داخل سوريه.
ــان اوضاع كنوني سوريه را نتيجه ارسال سيل گونه سالح  ايش
ــور و براي گروه هاي  ــتر مرزهاي سوريه به داخل اين كش از بيش
ــالح در دست دولت سوريه  ــتند و افزودند: وجود س مخالف  دانس

طبيعي است زيرا دولت سوريه مانند هر دولتي، ارتش دارد.

رهبر انقالب اسالمي تاكيد كردند: حقيقت تلخ در مورد سوريه 
ــا، گروه هاي مخالف دولت  ــت كه مجموعه اي از دولت ه اين اس
ــوريه را به جنگي نيابتي از طرف خودشان با دولت سوريه وادار  س

كرده اند و اين جنگ نيابتي، واقعيت امروز بحران سوريه است.
ــد: همين  ــان كردن ــه اي خاطرنش ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــوريه به راه انداخته اند، مانع  ــي كه جنگ نيابتي را در س دولت هاي
ــتند اين طرح به  ــدند و نگذاش ــراي طرح كوفي عنان نيز ش از اج

نتيجه برسد.

ايشان افزودند: تا زماني كه اين نقشه بسيار خطرناك از طرف 
برخي دولت ها  در سوريه ادامه داشته باشد، وضعيت سوريه تغييري 

نخواهد كرد.
 آژانس بين المللي انرژي اتمي كارشكني مي كند

ــخنان خود به  ــالمي در بخش ديگري از س رهبر انقالب اس
ــورد موضوع  ــل متحد در م ــازمان مل ــاي دبيركل س صحبت ه
ــته اي ايران اشاره كردند و افزودند: آمريكايي ها اطالع كامل  هس

ــته اي نيست و فقط به دنبال  ــالح هس دارند كه ايران به دنبال س
بهانه جويي هستند.

حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره به همكاري هاي وسيع 
ــان كردند:  ــس بين المللي انرژي اتمي خاطرنش ــران با آژان اي
ــت از لحاظ علمي  ــاس مقررات خود، موظف اس آژانس براس
ــد، اما آژانس  ــالمي ايران كمك كن ــه جمهوري اس ــي ب و فن
ــن كار را نكرده بلكه دائما  ــي انرژي اتمي، نه تنها اي بين الملل

كارشكني مي كند.

ــاره به اعتراف غربي ها مبني بر  ــالمي با اش رهبر انقالب اس
ــي از طريق برخي  ــاد خرابكاري اينترنتي و فن ــالش براي ايج ت
ــت،  افزودند: چرا آژانس بين المللي  ــتاكس ن بدافزارها از جمله اس

انرژي اتمي در اين خصوص موضعگيري نكرد؟
حضرت آيت اهللا خامنه اي همچنين با اشاره به تهديد هسته اي 
ايران از جانب مقام درجه اول دولت آمريكا،  به بان كي مون گفتند: 

توقع اين بود كه سازمان ملل سريعا با اين تهديد مقابله كند.
ــان با تاكيد مجدد درخصوص موضع جمهوري اسالمي  ايش
ــالح اتمي»  ــاخت و به كارگيري س ايران مبني بر «ممنوعيت س
ــاس اعتقادات ديني و نه براي خوشامد  افزودند: اين موضع براس

آمريكا و كشورهاي غربي است.
 در مورد خلع سالح اتمي، مالحظه هيچ قدرتي را نكنيد

رهبر انقالب اسالمي سخنان خود را با يك اندرز خيرخواهانه 
به دبيركل سازمان ملل پايان دادند و گفتند: در مورد موضوع «خلع 
سالح اتمي» مالحظه هيچ قدرتي را نكنيد و از فرصتي كه اكنون 

براي شما فراهم شده است، بدرستي استفاده كنيد.
ــازمان ملل متحد ضمن  در اين ديدار بان كي مون دبيركل س
تبريك رياست ايران بر جنبش عدم تعهد، به نقش و جايگاه بسيار 
ــاره كرد و گفت: درخصوص  مهم و تاثيرگذار ايران در منطقه اش
ــوريه من به عنوان دبيركل سازمان ملل از جمهوري اسالمي  س
ايران درخواست مي كنم كه با استفاده از نفوذ و قدرت خود،  زمينه 

حل بحران سوريه را فراهم كند.
بان كي مون افزود: ما معتقديم كه بايد ارسال سالح به دولت 

سوريه و گروه هاي مخالف آن متوقف شود.
ــار نگراني از  ــد همچنين با اظه ــازمان ملل متح دبيركل س
ــته اي ايران،  خواستار همكاري بيشتر ايران با آژانس  موضوع هس

بين المللي انرژي اتمي و گروه 1 + 5 شد.

سخنان صريح رهبر انقالب در ديدار دبيركل سازمان ملل
حضرت آيت اهللا خامنه اي : متاسفانه زورگوترين قدرت هاي دنيا و داراي سالح اتمي بر سازمان ملل مسلط شده اند

ايران مي تواند در تمام بحران هاي منطقه اي ميانجيگري كند
دبيركل سازمان ملل:

ادامه از صفحه اول
ــاهده كنند و  ــد حضور اعضاي جنبش را در تهران مش باي
ــعار همراه نيست، بلكه با واقعيت  بدانند كه حرف هاي ما با ش

همراه است و واقعيت نيز قابل رويت است. 
سرانجام پس از دو روز بحث و بررسي در باره پيش نويس 
ــند نهايي نشست سران جنبش غيرمتعهدها، تدوين بيانيه  س
نهايي اجالس به پايان رسيد و وزراي خارجه كشورهاي عضو 

اين گروه،  عصر ديروز بر سر مفاد آن به توافق رسيدند.
ــان ارشد اعضاي جنبش غيرمتعهدها از يكشنبه   كارشناس
ــته رايزني هاي خود را براي تهيه پيش نويس سند نهايي  گذش
اجالس شانزدهم آغاز كردند. در اين روند 688 بند در پيش نويس 
ــند نهايي  ــي مورد توافق قرار گرفت. در بندهاي اوليه س ابتداي
شده در اجالس كار شناسان ارشد، ضرورت آغاز مذاكرات براي 
ــته  اي مطرح شده بود كه  ــيون امحاي سالح هاي هس كنوانس
شامل زمان بندي مشخص براي امحاي اين سالح ها بود و به 
ــورهاي عضو اين جنبش بر خلع سالح هسته  اي  استقبال كش
ــرار دادن تالش ايران در برگزاري دو كنفرانس  و مورد توجه ق
ــاره داشت. همچنين در دو بند بر حق  بين المللي در اين باره اش
الينفك همه كشورهاي عضو براي توسعه و استفاده از انرژي 
صلح آميز هسته  اي و توسعه چرخه كامل سوخت هسته  اي طبق 

حقوق و تعهدات مندرج در ان پي تي تأكيد شده بود.
ــو  ــورهاي عض ــه وزراي كش ــه كار ب ــس از آن، ادام پ
ــور ــد و وزيران خارجه بيش از يكصد كش ــپرده ش  جنبش س

ــي موارد گنجانده  ــنبه اين هفته به بحث و بررس  از روز سه ش
ــند مذكور پرداختند. نتيجه دو روز جلسات فشرده  ــده در س ش
ــده،  افزايش تعداد بندهاي  براي بازنگري پيش نويس تهيه ش

اين پيش نويس به 701 مورد بود. 
ــيه  ــيا و اقيانوس ــاس عراقچي معاون آس ــور كه عب آن ط
ــه فصل  وزارت خارجه اعالم كرد، بندهاي پيش نويس در س
موضوعات جهاني و بين المللي، توسعه حقوق بشر و اقدامات 
ــاتي در نيويورك  ــكيل جلس غرب و ناتو از چند ماه قبل با تش
ــس از ارائه به  ــند آن پ ــي قرار گرفت و س مورد بحث و بررس
ــان ارشد و وزراي  ــيخ، در اجالس كارشناس اجالس شرم الش
خارجه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در تهران بررسي و 
ــيد تا در اجالس سران به عنوان مرحله نهايي،  به تصويب رس

بررسي شود و به تصويب اعضا برسد. 
ــطين جنبش  ــكيل كميته فلس ــه عراقچي، تش ــه گفت ب
ــمار  ــت وزراي خارجه به ش ــتاوردهاي نشس عدم تعهد از دس
ــاره شده است و  ــند نيز به آن اش مي رود كه در پيش نويس س
ــتين جلسه آن روز سه شنبه تشكيل و مقرر شد كارگروه  نخس
ويژه فلسطين بزودي در نيويورك تشكيل شود تا راهكارهاي 
ــور در مجمع  ــي براي حمايت از عضويت كامل اين كش عمل
ــر اقدامات حمايتي براي  ــازمان ملل متحد و ديگ عمومي س

احقاق حقوق فلسطينيان را پيگيري كند. 
از سوي ديگر به گزارش ايرنا، صالح الزواوي سفير فلسطين 
در تهران نيز در اين باره گفت: با توجه به اهميت موضوع فلسطين 
براي كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها، بدون ترديد بخشي 
ــطين اختصاص دارد.  ــه پاياني اجالس به موضوع فلس از بياني
همچنين رامين مهمانپرست، سخنگوي شانزدهمين اجالس 
جنبش عدم تعهد هم گفت براين باور است كه جنبش عدم تعهد 
در زمينه اصالح ساختار سازمان ملل و صلح خاورميانه از جمله 
موضوع سوريه مواضع مشخصي دارد و هرچند در پيش نويس 
ــطين به تصويب وزرا  ــند اجالس تنها تشكيل كميته فلس س
ــيده، اما در سند نهايي چند بند به مسائل منطقه اي از جمله  رس

سوريه اختصاص يافته است.
توانايي ايفاي نقش در عرصه جهاني 

ــه اي كه ديروز عصر وارد تهران  از جمله مهمانان بلندپاي
ــدند، حامد كرزاي ، رئيس جمهور افغانستان بود كه در بدو  ش
ورود به تهران با اظهار خرسندي از سفر به ايران گفت: جنبش 
غيرمتعهدها توان آن را دارد كه در حل و فصل مسائل جهاني و 

منطقه اي بخوبي به ايفاي نقش بپردازد و تاثيرگذار باشد.
به گزارش ايسنا، حامد كرزاي با بيان اين كه «خوشحالم 
ــرادران خود در  ــده تا ب ــر به ايران آمدم و فرصتي ش ــار ديگ ب
ــورهاي  ــران كش ايران را ببينم» به حضور تعداد زيادي از س
ــاره كرد و گفت:  ــش غيرمتعهدها در اجالس تهران اش جنب
اطمينان دارم كه سران شركت كننده در اين اجالس با خاطره 
ــور خود باز خواهند گشت. كرزاي ادامه  خوبي از ايران به كش
ــائل جهاني و منطقه اي مورد بررسي  داد:  در اين اجالس مس
ــب براي حل اين  ــااهللا راهكارهاي مناس قرار مي گيرد و ان ش

مشكالت انديشيده شود.
الميادين: محمد مرسي با رهبر ايران ديدار مي كند

ــي الميادين اعالم كرد كه  ــبكه تلويزيون در همين حال ش
ــد.  به گزارش  ــا رهبر ايران ديدار مي كن ــور مصر ب رئيس جمه
ــبكه الميادين اعالم كرد كه اين ديدار قبل از حضور  فارس، ش

مرسي در نشست سران برگزار خواهد شد. 
ــفر مرسي به ايران، اولين سفر يك مقام بلندپايه مصري  س

پس از 30 سال به ايران است.

 رادار ويژه 
براي پهپادهاي آمريكا

ــور گفت:  ــرق كش ــمال ش ــه پدافند ش ــده منطق فرمان
ــغالگر و فرامنطقه اي در افغانستان  پايگاه هاي نيروهاي اش
ــبانه روزي توسط نيروهاي منطقه پدافند هوايي  به صورت ش
ــرق در حال رصد بوده و كوچك ترين تحرك آنها  ــمال ش ش

ثبت و ضبط مي شود.
ــرتيپ دوم عبداهللا رشادي در  ــنا ، امير س به گزارش ايس
ــهريورـ  روز پدافند  ــت خبري كه به مناسبت دهم ش نشس
ــالم اين كه«تا امروز هيچ تجاوز  ــد، با اع هواييـ  برگزار ش
ــور در رادارها ثبت نشده است»،  ــمت شرق كش مرزي از س
ــرق كشور در  ــمال ش اعالم كرد: قرارگاه منطقه پدافند ش
ــاعته در آمادگي كامل  ــگ به طور 24 س ــان صلح و جن زم
ــامانه هاي راداري پدافندي  ــت. رشادي با بيان اين كه س اس
ــتراتژيك كشورهاي همسايه را رصد  ارتش حتي تا عمق اس
مي كند، ادامه داد: از نقطه صفر مرزي تا عمق سرزميني ايران 
ــتم هاي راداري در ديد نيروهاي  ــالمي با استفاده از سيس اس

پدافند هوايي قرار دارد.
ــور را مقابله با  ــادي يكي از اهداف مهم پدافند كش رش
ــمرد و  گفت:  ــين آمريكايي برش هواپيماهاي بدون سرنش
ــين آمريكايي كه  ــراي مقابله با هواپيماهاي بدون سرنش ب
ــتفاده قرار مي گيرد،  ــط اين كشور در منطقه مورد اس توس
رادارهاي ويژه اي داريم كه اين اهداف را كشف كند و پس از 

آن در صورت لزوم، آنها را با موشك  منهدم خواهيم كرد.

 همه نگاه ها
به اجالس امروز

ــروز با ورودش به  ــازمان ملل، پس از آن كه دي ــركل س دبي
ــوص حضور يا عدم  ــه حرف و حديث ها در خص ــران، بر هم اي
ــان داد،  ــش عدم تعهد پاي ــران جنب ــورش در اجالس س حض
ــورمان آغاز  بالفاصله برنامه هاي خود را با ديدار با مقامات كش

كرد. 
ــوراي  ديدار و گفت وگو با رئيس جمهور و رئيس مجلس ش
ــركت در ضيافت ناهار رئيس مجلس و  اسالمي و همچنين ش
ــترك با وي از جمله برنامه هاي  برگزاري كنفرانس خبري مش

ديروز بان كي مون بود. 
دبيركل سازمان ملل متحد همچنين در بدو ورود به تهران 
تاكيد كرد كه جمهوري اسالمي ايران كشور مهمي در منطقه 
ــاي منطقه اي  ــت و مي تواند در تمام بحران ه ــه اس خاورميان

ميانجيگري كند.
ــازنده اي  ــفر مذاكرات س ــدوارم در اين س ــزود: امي  وي اف
ــته باشم و  ــالمي ايران داش ــد جمهوري اس ــئوالن ارش با مس

عالقمندم بيشتر با تاريخ و فرهنگ ايران آشنا شوم.
ــران براي  ــالمي اي ــن از دولت جمهوري اس وي همچني
ميزباني شانزدهمين اجالس سران جنبش غيرمتعهدها تشكر 

كرد.
بان  كي مون، در كنفرانس خبري مشترك با علي الريجاني، 
ــوراي اسالمي كشورمان با بيان اين كه ايران  رئيس مجلس ش
نقش مهمي در جامعه بين الملل و مسائل جهاني دارد، افزود: با 

مسئوالن ايراني در مورد مسأله هسته اي صحبت مي كنم.
به گزارش فارس، وي در پاسخ به اين سوال كه برخي شما 
ــر متهم مي كنند؛  ــائلي مثل حقوق بش را به رفتار دوگانه در مس
ــر در ايران چيست،  ــما درخصوص وضع حقوق بش مواضع ش
ــاي الريجاني به خاطر  ــر چيز از آق ــرد: من قبل از ه ــار ك اظه
ميزباني شان تشكر مي كنم و بسيار خوشحالم كه برنامه خود را 

با بازديد از مجلس شوراي اسالمي ايران شروع مي كنم.
وي افزود: اولين بار است كه بنده به عنوان دبيركل سازمان 
ملل به ايران مي آيم ولي دليل نمي شود كه من قبال ايران نبوده 
باشم؛ از سال 1974 به دفعات به عنوان يك ديپلمات كره اي به 

ايران آمدم و خاطرات بسيار خوبي هم دارم.
بان كي مون ادامه داد: من فكر مي كنم كه تمام دنيا بايد از 
ايران به خاطر تمدن و فرهنگ بسيار غني اش متشكر باشد؛ ما 
ــتاوردهاي بزرگي را براي كل بشريت  مي دانيم كه ايرانيان دس
ــن دليل به مردم ايران  ــته اند و من به همي ــول تاريخ داش در ط
احترام زيادي مي گذارم و براي آنها ارزش زيادي قائل هستم.

دبيركل سازمان ملل گفت: در حال حاضر كه ايران رياست 
جنبش عدم تعهد را بر عهده گرفته است، مي دانم كه اين كشور 
ــش از پيش در جامعه جهاني نقش ايفا  ــش مي توانند بي و مردم
ــته باشند. وي  ــازمان ملل داش ــتري با س كنند و همكاري بيش
ــه بين المللي وجود  ــائلي كه در جامع ــه كرد:  ايران به مس اضاف
ــود دارد، كمك كند و من  ــائلي كه در خاورميانه وج دارد و مس
ــيار مفيدي در اين زمينه  فكر مي كنم ايران مي تواند نقش بس

ايفا كند.

ــوراي  ــت مجلس ش ــون اظهار كرد:  ما با رياس ــان  كي م ب
ــالمي ايران صحبت هايي داشتيم و من به آقاي الريجاني  اس
گفتم كه به نظرم ايران مي تواند در تحوالت منطقه كمك كننده 
ــوريه با همديگر صحبت كرديم و  ــد؛ همچنين در مورد س باش
ــي خواهانه در  ــاي ايران در جريان هاي دموكراس از حمايت ه

منطقه تشكر كرديم.
دبيركل سازمان ملل ادامه داد: همچنين ما از ايران به خاطر 
ــكر  ــدگان افغاني كه تعداد زيادي بودند، تش ــي از پناهن ميزبان
ــم و اعتقاد داريم ايران مي تواند نقش مهمي را در صلح و  كردي

ثبات در افغانستان، يمن، عراق و بحرين ايفا كند.
ــتم تا به مسئوالن ايراني  بان كي مون گفت: من اينجا هس
ــي را در حل و فصل بحران  ــم ايران مي تواند نقش مهم بگوي
ــوريه رنج  ــالمت آميز ايفا كند؛ مردم س ــوريه به صورت مس س
ــدند و در ماه هاي گذشته 20 هزار نفر جان  زيادي را متحمل ش
ــور به دنبال مطالبات  ــت داده اند و مردم اين كش خود را از دس

خود هستند.
وي اظهار كرد: من فكر مي كنم ايران مي تواند نقش مهمي 

را در حل بحران در سوريه ايفا كند.
ــرد: بنده با آقاي الريجاني  ــازمان ملل اضافه ك دبيركل س
صحبتي در مورد حقوق بشر و نگراني هايي كه ما در اين زمينه 
ــت كه در مورد مسأله  ــتيم و در برنامه ما هم هس داريم هم داش
هسته اي هم صحبت كنيم و مسائلي از اين دست را با رهبران 

جمهوري اسالمي ايران مطرح خواهم كرد.
ــالمي هم در  ــوراي اس  علي الريجاني، رئيس مجلس ش
ــت تا اجازه ندهد  ــس خبري از بان كي مون خواس ــن كنفران اي

كشورهاي زورگو در منطقه آشوب و جنجال كنند. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: در حال حاضر 
مسائل حساسي در منطقه وجود دارد و رويكرد ايران نيز ايجاد 

صلح در منطقه است.
ــايه ارتباط خوبي  ــورهاي همس الريجاني افزود: ما با كش
داريم و اگر هم در موضوعي اختالفي وجود داشته باشد تاثيري 

در روابط خوب ما با آنان ندارد.

جليلي: اصرار ايران بر حقوق 
هسته اي خود، دفاع از حقوق 

همه اعضاي ان پي تي است
ــوراي عالي امنيت ملي در ديدار با وزير امور خارجه  دبير ش
الجزاير گفت: اصرار ايران بر حقوق هسته اي خود، دفاع از حقوق 

همه جانبه اعضاي ان پي تي و كشورهاي مستقل است.
به گزارش ايرنا، سعيد جليلي در اين ديدار با اشاره به سوابق 
مبارزات ضد استكباري مردم الجزاير بر نقش مهم اين كشور 
ــد كرد و گفت:  ــداف جنبش غيرمتعهدها تاكي ــبرد اه در پيش
ــتقل در چارچوب جنبش غيرمتعهدها  ــورهاي آزاد و مس كش
ــب جهاني تبديل  ــجام و وحدت به يك قط ــد با انس مي توانن
ــوراي عالي امنيت ملي در ديدار مشاور امنيت  ــوند.  دبير ش ش
ملي نخست وزير هند، همكاري هاي راهبردي ميان اعضاي 
جنبش غيرمتعهدها را مانع زياده خواهي نظام سلطه دانست. 
به گزارش واحد مركزي خبر، سعيد جليلي در اين ديدار با 
اشاره به ظرفيت هاي جنبش غيرمتعهدها براي تاثيرگذاري 
ــبات بين المللي و ايجاد يك نظام جديد مشاركتي در  بر مناس
ــورهاي  جهان بر مبناي عدالت، همكاري بيش از پيش كش
ــن جنبش از جمله ايران و هند را براي  ــذار و موثر در اي بنيانگ
ــاز و كارها و ساختارهاي اقتصادي، مالي و  طراحي و ايجاد س

امنيتي متناسب با شرايط نوين جهاني مهم توصيف كرد. 
ــاره به وجود ذخاير عظيم انرژي در خليج فارس،  وي با اش
سلطه بر اين منابع را رويكرد اساسي برخي قدرت هاي غربي 
دانست و افزود: نبايد اجازه داد كشورهاي خارجي با سوء نيت 
ــوند.  مانع اتحاد و همكاري راهبردي اعضاي غيرمتعهدها ش
ــم مبارزه با تروريسم به  ــورهايي كه به اس جليلي گفت: كش
ــتان و ترويج مواد مخدر پرداختند اكنون نيز با  اشغال افغانس
ــم ادعاي برقراري دموكراسي در سوريه دارند.  ابزار تروريس
شيوشانكار منون، مشاور امنيت ملي نخست وزير هند نيز در 
ــتانه تحول بنيادي  ــاره به اين كه جهان در آس اين ديدار با اش
ــي و بين المللي است، نقش  در عرصه هاي اقتصادي، سياس
ــالمي ايران را در جنبش غيرمتعهدها  و جايگاه جمهوري اس
ــه همكاري ها با  ــرد: هند بر ادام ــر ارزيابي و اعالم ك مهم ت

جمهوري اسالمي ايران مصمم است. 

ــالمي  حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اس
عصر ديروز در ديدار مان موهان سينگ نخست وزير هند و 
هيات همراه، با اشاره به سابقه ارتباطات فرهنگي، عاطفي، 
ــران و هند، تاكيد كردند: ملت  ــي و تاريخي دو ملت اي تمدن
ــته اند و همه اين موارد  ايران همواره نگاه مثبتي به هند داش
ــيار مناسبي براي گسترش بيش از پيش روابط دو  زمينه بس

كشور است. 
ــزرگ و داراي  ــم و ب ــدرت مه ــك ق ــد را ي ــان هن ايش
ــرفت هاي علمي و اقتصادي خوب خواندند و افزودند:  پيش
ــالمي و بخصوص  ــت ايران، پس از پيروزي انقالب اس مل
ــال هاي اخير كارهاي فراواني در عرصه هاي علمي،  در س
اقتصادي و اجتماعي انجام داده كه شايد در طول چند قرن 

ــت. ــته اس ــابقه نداش ــته س گذش
رهبر انقالب اسالمي زمينه هاي تعميق همكاري هاي 
ــتند و تاكيد كردند:  ــران را مهيا دانس ــه هند و اي ــه جانب هم
ــاي تجاري و  ــور بويژه در عرصه ه ــاي دو كش همكاري ه

زيربنايي، مي تواند همكاري اطمينان بخشي باشد.
حضرت آيت اهللا خامنه اي با تاكيد بر اين كه نمي توان به 
همكاري شركاي بين المللي اعتماد كرد، خاطرنشان كردند: 
ــركاي بين المللي غيرقابل اطمينان، آمريكا  يكي از اين ش
است كه فقط براي يك دولت، شريك قابل اطميناني است 

و آن دولت هم، دولت صهيونيستي است.
ــائل منطقه از جمله  ــان همچنين درخصوص مس ايش
ــوريه و افغانستان، موضع ايران و هند را همسو دانستند و  س
ــور مي توانند همكاري هاي خود را در  ــد كردند: دو كش تاكي

زمينه مسائل منطقه اي گسترش دهند.
رهبر انقالب اسالمي ثبات، استقالل و اقتدار هند را براي 
ــتند و اظهار اميدواري  ــالمي ايران مهم دانس جمهوري اس
ــاله رياست خود بر جنبش عدم  ــه س كردند  ايران در دوره س
ــاز نقش آفريني اين  ــد، بتواند با همكاري هند، زمينه س تعه

ــود. ــائل مهم بين المللي و منطقه اي ش جنبش در مس
ــژاد، رئيس جمهور نيز حضور  در اين ديدار كه احمدي ن
ــت وزير هند ضمن ابراز  ــت، مان موهان سينگ، نخس داش

ــالمي ايران،  ــندي فراوان از ديدار با رهبر انقالب اس خرس
ــابقه فرهنگي و تمدني ملت هاي هند و ايران و روابط  به س
ــاره كرد و گفت: هند خواهان گسترش  تاريخي دو ملت اش
ــران در زمينه هاي مختلف  ــالمي اي روابط با جمهوري اس

ازجمله بخش هاي انرژي و تاسيسات زيربنايي است.
ــه در مذاكرات با  ــه توافقات انجام گرفت ــاره ب وي با اش

ــرد: در اين مذاكرات  ــان ك ــور ايران، خاطرنش رئيس جمه
ــد كه زمينه ساز گسترش بيش  توافق هاي خوبي حاصل ش

از پيش روابط دو كشور خواهد بود. 
ــاره به مسائل منطقه  ــت وزير هند همچنين با اش نخس
ازجمله افغانستان و سوريه تاكيد كرد: هند مخالف هرگونه 
ــت و تنها راه حل بحران اين  ــوريه اس مداخله خارجي در س

ــوري و براساس نظر مردم سوريه،  ــور را يك راه حل س كش
مي داند. 

ــد در دوران  ــان كرد: هن ــينگ خاطرنش مان موهان س
ــت ايران بر جنبش عدم تعهد تمام تالش خود را براي  رياس
ــائل بين المللي و  ــن جنبش در مس ــي واقعي اي نقش آفرين

منطقه اي به كار خواهد گرفت.

رهبر انقالب در ديدار با نخست وزير هند:

آمريكا فقط براي اسرائيل شريك قابل اطميناني است
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 دولت هاي خارجي كه در سوريه جنگ به راه انداخته اند 
مانع اجراي طرح كوفي عنان شدند

 براساس اعتقادات ديني، مخالف ساخت و به كارگيري سالح اتمي هستيم
 جمهوري اسالمي ا يران بر موضع «خاورميانه عاري از سالح ا تمي» اصرار دارد

 آژانس بر اساس مقررات خود، موظف ا ست از لحاظ علمي و فني 
به جمهوري اسالمي ايران كمك كند؛ اما آژانس بين المللي انرژي اتمي نه تنها اين كار را 

نكرده بلكه دائما كارشكني مي كند

حضرت  آيت اهللا خامنه اي:




