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ماجرای درگذشت مهسا امینی دختر  22ساله در محل پلیس امنیت اخالقی تهران ،عالوه بر به دردآوردن دل
تک تک ایرانیان ،نگاهها را بر لزوم تغییر در برخی قوانین و نیز نحوه مواجهه با برخی امور عرفی و اجتماعی مانند
حجاب و عفاف و مقابله با بدحجابی تغییر داد.
در این رابطه به واسطه تشدید مشکالت معیشتی و اجتماعی و انباشت آنها در طول سالهای اخیر ،همزمان با
اینکه سطح مطالبه گری مردم باال رفته ،شاهد بروز اعتراضات خیابانی و انتقادات کارشناسی به برخی رویکردها
و اقدامات در کشور هستیم .امری که طبق قانون اساسی جزئی از حقوق اساسی مردم بوده و به هیچ بهانه یا
توجیهی نیز قابل سلب کردن نیست.

صفحه 2

شرح درصفحه 2

سرمقاله

آرین احمدی

عدالت و فرصت برابر آموزشی برای همه

رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل:

عدالت ،وحدتآفرین است
و ظلم  ،جنگ افروز
همین صفحه

این روزها با اعالم نتایج نهایی کنکور و همچنین نزدیک
شدن به بازگشایی مدارس و همچنین افزایش هزینه
تحصیل در مدارس غیرانتفاعی و حتی مدارس دولتی و
همچنین آگاهی از نحوه قبولی دانش آموزان در دانشگاهها
و… بیشتر با پرسشهایی درمورد وجود عدالت آموزشی
مواجه میشویم و اینکه تا چه حد نهادهای فرهنگی و در
رأس آنها آموزش و پرورش توانستهاند در برقراری فرصت
برابر و عدالت آموزشی موفق و موثر عمل کنند.
برای تفسیر عدالت آموزشی باید به  ۶عنصر کلیدی
توجه ویژه داشت -۱ :دسترسی همگانی -۲ ،توازن
در تربیت -۳ ،کیفیت آموزشی برابر -۴ ،استعدادها
و نیازهای متفاوت -۵ ،قابلیتهای متفاوت فردی در
بهرهگیری از فرصتها -۶ ،تالشهای متفاوت در بهره
گیری از فرصتها.
اگر بخواهیم به طور کلی به این عناصر کلیدی بپردازیم
خواهیم دید تقریبا در همه آنها ضعفهای اساسی
و مشکالت جدی وجود دارد .به طور مثال در قسمت
دسترسی همگانی مشاهده میکنیم که هنوز در خیلی از
نقاط کشور دسترسی استاندارد و یکسان آموزشی وجود
ندارد ،در برخی از مناطق کالسهایی به تعداد  ۴۰نفر و
حتی بیشتر و در برخی مناطق دیگر کالسهای زیر ۲۰
نفر تشکیل میشود.
در برخی از مناطق برای برخی از دروس معلم تخصصی
وجود ندارد و در برخی مناطق دیگر برای هر درس چندین
معلم تخصصی موجود است .هنوز هم برخی از دانش
آموزان برای رسیدن به مدرسه مسیرهای طوالنی را طی
میکنند و ساعتهای زیادی را در راه هستند و یا درمورد
عنصر کلیدی کیفیت آموزشی برابر هم شرایط بسیار
نامطلوبی برقرار است.
ادامه درصفحه 2

رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل:

عدالت ،وحدتآفرین است و ظلم  ،جنگ افروز
رئیس جمهوری در سازمان ملل گفت :داستان ملت ایران،
داستان ملتیست که آموخته است روی پای خود بایستد و به
دیگری تکیه نکند.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالموالمسلمین رئیسی در سخنرانی
خود در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل با بیان اینکه
ملت ایران بر این باور است که عدالت ،وحدتآفرین است و
ظلم ،جنگ افروز ،تاکید کرد :اینکه کشوری در داخل خود مدعی
عدالت باشد ،اما در خارج ،انواع تروریستها را تربیت کند و به
جان ملتها بیاندازد ،یا با تحمیل فشارهای مختلف ،ملتها را به
تسلیم وادار کند ،باید هم از بشریت شرم کند ،هم از آزادی ،و هم
از عدالت.
رئیس جمهوری کشورمان به منظور شرکت در هفتاد و هفتمین
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در راستای تالش برای
تحقق «نظم عادالنه بینالمللی از طریق چندجانبه گرایی اقتصادی»
در نیویورک حضور دارد.
متن کامل سخنرانی رئیس جمهوری در  ۷۷مین اجالس سران
ملل متحد ( )۱۴۰۱به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد وآله
الطاهرین و صحبه المنتجبین
ن لِیَقُو َم
ت وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَا َ
لَقَد ْ أرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْب َیِّنَا ِ
ط
النَّا ُ
س بِال ْ ِق ْ
س ِ
همانا ما پیامبران خود را با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنها
کتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم به قسط و عدل برخیزند.
(حدید)۲۵ -
پروردگارا درود و تحیات ما را به روان پاک پیامبران بزرگ،
«ابراهیم ،موسی ،عیسی و محمد» صلوات الله علیهم بفرست که
پیام ِ«عقالنیت ،عدالت،معنویت و اخالق» را به جهانیان رساندند

و بنیانهای جهل و ظلم را فرو ریختند ،تا انسانها جهانی بهتر
برای خود بسازند.
خانمها و آقایان
معیار اساسی برای ساخت جهانی بهتر ،عدالت است .همهی
ت
آرمانهای بشری ،نهایتا با عدالت سنجیده میشوند« .عقالنی ِ
مبتنی بر وحی» قائل به چارچوبی وسیع برای عدالت است؛ عدالت
یعنی نفی ظلم .ما پرچمدار عدالتی هستیم که همهی سطوح ظلم،
اعم از «ظلم به خود ،خدا ،جامعه ،و جهان هستی» را نفی میکند.
میل به برقراری عدالت ،ودیعهای الهی در وجود همگان است و
انباشت بیعدالتی ،موجب حرکت ملتها در قالب انقالبهای
مردمی میشود.
اگرچه بسیاری از حرکتها به بلوغ انقالب نرسیدند و بسیاری
از انقالبها از مسیر اصیل خود منحرف شدند ،اما موفقیت برخی
از ملتها مانند ملت ایران در تداوم ماهیت انقالب خود ،امید به
برقراری عدالت را همچنان در دلهای مردم جهان ،زنده و پابرجا
نگه داشته است.
انقالب اسالمی ایران ،تبلور حرکت ملت ایران به سمت عدالت
بود که با وجود فتنههای مختلف ،توانسته است از کرامت و اصالت
آرمانهای خود صیانت کنند .ملت ایران در گام نخست ،بنای
ت منبعث از
یک نظم مدنی -سیاسی پیشرفته بر اساس «عقالنی ِ
وحی» را به نام جمهوری اسالمی بنا نهاد و در گام دوم ،به دنبال
شکل دهی به «نظم و نظام عادالنه بینالمللی» است .عناصر
کلیدی در این مسیر« ،خداخواهی ،آگاهیبخشی ،نوع دوستی ،و
چندجانبهگرایی»است.
حضار محترم

اینک در شرایطی گرد هم آمدهایم که با یک واقعیت مهم یعنی
«چرخش و تغییر جهان» و ورود به «دوران و نظمی جدید» مواجه
هستیم .جهان ِ کهنه ،جهان ِ «یکجانبهگرایی»« ،سلطهطلبی»،
«غلبه سرمایه بر اخالق و عدالت و فضیلت»« ،توسعهدهنده فقر
و تبعیض و نابرابری»« ،بکارگیری خشونت ،تحریم و نقض حقوق
ملتها» و «استفاده از سازمانها و نهادهای بینالمللی به عنوان ابزار
فشار بر کشورهای مستقل» بوده و در یک کالم ،جهانی از هر نظر
ناعادالنه است .این نظم ناعادالنه ،مشروعیتش را در افکار عمومی
دنیا از دست داده و ارادههای جدی برای تغییر آن شکل گرفته
است .زوال این نظم کهنه ،تردیدناپذیر است .منطقه ما یعنی غرب
آسیا از افغانستان تا عراق ،لبنان ،فلسطین و ایران ِ سربلند ،موزهی
بزرگ زوال این نظم کهنه است.
عالوه بر آن ،تهدید فزاینده تروریسم و افراط گرایی ،انحطاط
فرهنگی و زوال اخالق سیاسی ،تضعیف بیسابقه چندجانبه گرایی
ت نامشروع ِیکجانبه ،چالشهای بزرگی بر
و رشد بیمارگونهی اقداما ِ
ت همهجانبه و تعالی بشر پدید آوردهاند.
سرِ راه پیشرف ِ
ما بر این باوریم که برای مقابله با تهدیدهای دیرین و معضالت
نوین جهانی ،گزینهای جز همبستگی و همکاری در چارچوب
چندجانبهگرایی ِ مبتنی بر عدالت ،و بر اساس اصول و ارزشهای
متعالی ِ انسانی ِ منبعث از آموزههای انبیای الهی وجود ندارد.
آقای رئیس ،حضار محترم
ت ملت ایران برای رسیدن به جایگاه
انقالب اسالمی
آغاز حرک ِ
ِ
شایسته خود بود و در این دوران ،بحرانهای مختلفی را همچون
کودتا ،تروریسم داخلی ،تجزیه طلبی ،جنگ ،آشوب و تحریم را
پشت سر گذاشت که هیچ یک از آنها به تنهایی ،برای بسیاری از
کشورها قابل تحمل نبود.
از زمانی که رئیس جمهوری وقت ایران محمدعلی رجایی پای خود
را که آثار شکنجهی رژیم تحت حمایت آمریکا در آن نمایان بود،
روی این تریبون گذاشت ،بیش از چهل سال میگذرد .او مدتی
پس از آن سخنرانی ،به دست گروهک تروریستی مورد حمایت
آمریکا به شهادت رسید.
چهار دهه پیش ،ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) با بیرون
کردن بیگانگان از مملکت خود ،بر سرنوشت خویش مسلط شد و
اکنون ملت های منطقه با الگوبرداری از آن تجربه ،به دنبال بدست
گرفتن سرنوشت خود هستند.
ملت ایران که خود قربانی تروریسم بوده است ،امروز به تکیهگاه
امنیت در منطقه و پیشتاز راستین مبارزه با تروریسم در جهان
تبدیل شده است.
ملت ایران برای رسیدن به اهداف متعالی عادالنه خود ،هزینه
گ
داده است :چه آن زمان که صدام قرارداد الجزایر را پاره کرد و جن ِ
تمام عیار نظامی را علیه ما آغاز کرد ،و چه زمانی که رئیسجمهوری
عیار
گ تمام
سابق آمریکا توافق هستهای را زیر پا گذاشت و جن ِ
ِ
اقتصادی راه انداخت و از جلوه جدیدی از جنایت علیه بشریت
پردهبرداری کرد.
مدتی پیش رئیسجمهوری سابق آمریکا اعالم کرد که داعش را
آمریکا ایجاد کرده است؛ برای ما فرقی نمیکند که داعش ،ساختهی
ت کدامیک از دولتهای آمریکا باشد .مساله این است که
دس ِ
دولتی از آن طرف کره زمین ،تصمیم گرفت که جغرافیای منطقهی
ما را به قیمت ریختن خون صدها هزار زن و کودک ،دوباره خطکشی
کند اما جمهوری اسالمی ،این پروژه را متوقف کرد و سپس به عقب
راند .فرماندهی و قهرمان این جنگ علیه تروریسم و نابودکنندهی
داعش کسی نبود جز سردار سپهبد قاسم سلیمانی .کسی که در
راه آزادی ملتهای منطقه به شهادت رسید و رئیس جمهوری سابق

آمریکا سند این جنایت را به اسم خود زد.
رسیدگی عادالنه قضایی به جنایتی که رئیس جمهوری سابق
آمریکا به آن اعتراف کرده ،خدمت به انسانیت است؛ تا از این پس
ظلمی که به ملت های منطقه شده است ،به نحوی دلهایداغدیده
از این ظلم تسلی پیدا کند و از این پس ظلم ،زبون گردد و عدالت،
سربلند باشد .ما اجرای عدالت و محاکمه آمر و مباشر شهادت
سپهبد قاسم سلیمانی را از طریق یک دادگاه عادالنه ،حصول نتیجه
را دنبال خواهیم کرد.
خانم ها و آقایان
داستان ملت ایران ،داستان ملتیست که آموخته است روی پای
خود بایستد و به دیگری تکیه نکند؛ این تجربه را زمانی آموخت
که در هر دو جنگ جهانی ،اعالم بیطرفی کرد اما در هر دو بار
اشغال نظامی شد؛ یا آنجایی که در پی ملی کردن صنعت نفت
برای نجات از دست استعمار انگلیس ،به آمریکا متوسل شد ولی
همانها علیه دولت وقت ایران کودتا کردند؛ و آنجایی که در یک
توافق چندجانبهی بینالمللی که مورد تایید شورای امنیت سازمان
ملل قرار گرفته بود ،وعدهی رفع تحریم گرفت ولی خود را در برابر
بیرحمانهترین نظام تحریمها یافت.
مردم جهان

این دشمنان ِ ما نبودند که کوتاه آمدند ،بلکه این ملت ما بود
که هر دشمنی را از میدان بیرون کرد .ملت ایران با حضور مؤثر
و مشارکت فراگیر در نظم سیاسی برآمده از انقالب اسالمی،
توانست ضمن پایبندی به ارزشها و الهامبخشی به ملتها،
مرحله اول انقالب اسالمی را با قدرت و موفقیت طی کند ،و اینک
در گام دوم« ،سیاست همسایگی» و «تعمیق چندجانبهگرایی
اقتصادی» را در اولویت دستور کار سیاست خارجی خود قرار
داده است.
جمهوری اسالمی ایران خواستار تعامل حداکثری با همهی
کشورهای جهان بخصوص کشورهای همسایه و دوست خود است.
جنگ راهحل بحرانها نیست بلکه مسیر حل بحران ،گفتگو و
تفاهم است .جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری قدرتمند در
منطقه ،دارای اراده و توانایی برای کمک به حل بحرانها است .در
یک سال گذشته پیوندهای اقتصادی ِ ایران تقویت شده ،و تجارت
منطقهای ِ آن بهصورت چشمگیری رشد کرده است ،و با گسترش
زیرساختهای همکاری ِ اقتصادی ِ پایدار ،فصل نوینی از دوستی و
اعتماد متقابل پدید آمده است .این سیاست همسایگی ،سیاستی
امنیتساز و ثبات آفرین است .ما در دوران ِ سختی ِ همسایگان،
اثبات کردهایم که یار همسایگان خود هستیم.

در همهی گفتگوهای پرشماری که با روسا و سران منطقه داشتهام
یکی از مهمترین نکات مشترک این بوده که امنیت منطقه باید
نزا و بدون مداخلهی خارجی» تأمین شود و راه آن،
بصورت «درو 
همکاری است نه بلوکبندی .دوران پیش ِ رو ،دوران ِ «همکاریهای
پایدار ،رفاه ،ثبات و برادری» است ،اگر سرنوشت منطقه به دست
خود کشورهای منطقه رقم بخورد .اشغالگران و غاصبان ،رفتنی
هستند و همسایگان برای یکدیگر باقی میمانند.
حضار ارجمند
اجازه دهید توجه شما را به یکی دیگر از جلوههای بیعدالتی،
یعنی برخورد دوگانه غرب با فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران
جلب کنم .در حالیکه رکن اساسی ِ امنی ِ
ت جهانی« ،خلع ِ سالح ِ
جهانی» است اما برخی قدرتها تالش دارند با مسئلهسازی از
فعالیتهای صلحآمیز ایران ،مسئله اصلی یعنی خلع سالح جهانی،
به فراموشی سپرده شود.
من به عنوان نمایند ه ملت بزرگ ایران صریحا اعالم میکنم که
جمهوری اسالمی ایران به دنبال ساخت سالح اتمی نیست و این
سالح جایی در دکترین دفاعی ما ندارد .این حکم حکومتی ،در
فتوای رهبر معظم انقالب اسالمی امام خامنهای حفظهالله اعالم
شده است و برای دولت و ملت ایران ،فتوای شرعی معظمله از هر
نظارت بینالمللی نافذتر است.
این در حالی است که دولتهای مدعی ،خودشان هم تولید
سالحهای هستهای را ادامه داده و هم به کار بردهاند و هم این
تسلیحات را به رژیم یاغی صهیونیستی هدیه دادهاند .کشورهایی که
باید خلع سالح شوند ،جایزه می گیرند و کشورهایی که به تعهدات
خود پایبند بودهاند ،حتی از حقوق مندرج در ان.پی.تی نیز محروم
می شوند .در حالیکه برنامه صلح آمیز هستهای ایران تنها دو درصد ِ
برنامههای هستهای جهان را شامل میشود ۳۵ ،درصد بازرسیها
از تاسیسات ماست.
اکنون از حضار محترم میخواهم به دقت به چند نکته توجه
کنند:
جمهوری اسالمی با حسن نیت و با قصدی متین ،توافقنامهای را
در سال  ۲۰۱۵پذیرفت و در همان وهلهی اول تمام تعهدات خود را
انجام داد اما نتیجه آن ،عهدشکنی آمریکا و اِعمال تحریمهایی بود
که به اذعان خودشان بیسابقهترین تحریمهای تاریخ بود .تحریم،
مجازات عدالتخواهی و استقالل ملت ایران است .تحریم ،سالح
کشتار جمعی است و همراهی یا سکوت در مقابل آن نیز کمک و
رضایت دادن به ظلم است.
این آمریکا بود که از توافق خارج شد نه ایران .آژانس بینالمللی

انرژی اتمی  ۱۵بار در گزارشهای خود اعالم کرد که ایران به مفاد
توافق کامال ًپایبند بوده است.
ایران در عین حال که هزینهی التزام به تعهدات خود را پرداخته،
اما به علت نقض عهد طرف آمریکایی و ناپایبندی طرف اروپایی ،از
منافع این توافق برخوردار نشده است.
ما بر اساس ظرفیتهای دیده شده در توافق ،اقداماتی قانونی
ف ناقض به تعهدات خود برگردد .ایران با پایبندی
انجام دادیم تا طر ِ
به تعهدات خود ،محور اصلی بقای برجام بوده و اگر ابتکارها و
انعطافهای جمهوری اسالمی ایران نبود ،مذاکرات در همان
روزهای نخست متوقف میشد.
منطق مذاکراتی ایران بر مبنای تحلیل عادالنه از تحوالت فقط
یک جمله است« :پایبندی به تعهدات» .موضوع تضمینهای
اطمینانبخش صرفا ً آمادگی برای یک اتفاق احتمالی نیست .ما از
یک تجربه صحبت میکنیم .ما تجربهی خروج آمریکا از برجام و
بیش از یک سال و نیم تعلل دولت کنونی ِ آمریکا در بازگشت به
ت خود را پیش چشم داریم .همین امروز که دولت آمریکا از
تعهدا ِ
قصد خود برای بازگشت به تعهدات خود سخن میگوید ،صدای
دیگری از داخل آن کشور به گوش میرسد که تعهدپذیر بودن
آمریکا را زیر سوال میبرد .آیا با آن تجربه و این چشمانداز،
میتوانیم در موضوع مهم ِتضمین ِ پایداری ِ توافق ،با مسامحه عمل
کنیم؟
البته جمهوری اسالمی با امکانات وسیع و ارتباطات گسترده با
جهان ،آثار تحریمها را یکی پس از دیگری خنثی و فرصتهای
جدیدی را خلق کرده است .به اذعان رسمی دولت آمریکا،
سیاست فشار حداکثری علیه ایران شکست مفتضحانه خورده
است.
ما مسیر خود را فارغ از هرگونه توافق ،پیدا کرده و با قدرت
ادامه میدهیم .ضمن اینکه ما در مذاکرات جدی که داشتهایم،
نشان دادهایم که اگر منافع ملت ایران تضمین شود ،ارادهای
قوی برای حل عادالنه این موضوع داریم .معتقدیم گره توافق
هستهای از همان جایی باید باز شود که گره خورده است.
از توجه شما سپاسگزارم .السالم علیکم و رحمه الله.

