
 سال نوزدهم
 شماره 5472
 شنبـه
 6 مهر 1392
 22 ذیقعده 1434
 20 صفحه
 200 تومان

www.iran-newspaper.com

ISSN1027-1449
Keytitle: IRAN (Tehran)

 Saturday
 28 Sep. 2013
 No. 5472
 2000 RIs

6 2 6 0 7 5 7 9 0 0 0 1 3

2 4 1 1 2 0 0 0 7 5 7 9 0 0 0 1

نظر هاشمی درباره 
 درخواست اوباما 

برای مالقات با روحانی
آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني، رئيس 
مجم��ع تش��خيص مصلحت نظ��ام در 
ديدار با جمعي از خانواده هاي ش��هدا و 
ايثارگران كه در حسينيه جماران برگزار 
شد، با اشاره به موقعيت هيأت ايراني در 
نيويورك گفت: اين موقعيت كه اوباما از 
رئيس جمهور ما تقاضاي مالقات كند و 
رئيس جمهور بگويد هنوز براي مالقات 
زود است و بگذاريد زمينه آماده تر شود 
و اقداماتي كني��م كه به تدريج مالقات 
را انج��ام دهي��م، همان نصري اس��ت 
كه خداون��د به ما وع��ده داده بود. وي 
همچنين در اين دي��دار ناگفته هايي از 
جن��گ تحميلي را بيان كرد. هاش��مي 
تصريح كرد: اگر 8 سال گذشته نبود كه 
خودمان مقصرش هس��تيم، امروز جزو 
كشورهاي مقتدر درجه اول بوديم چون 
پول زياد و آمادگي ف��راوان و نيروهاي 
بس��يار داشتيم و ان ش��اءاهلل شما مردم 
با اين جهاد آخ��ري كه آفريديد، باعث 
شويد تا هرچه محسوس تر شاهد نصري 

باشيم كه خداوند وعده داده اند.  
آيت اهلل هاش��مي در اين جلس��ه به 
برخي سؤاالت در مورد جنگ تحميلي 
از جمل��ه اين كه چ��را در روزهاي آغاز 
جنگ عراق توانس��ت ب��ه داخل خاك 
ايران بيايد و اين كه چرا جنگ ش��روع 
شد در حالي كه ايران آماده جنگ نبود 
و مش��غول بازس��ازي بود و... پرداخت.  
آيت اهلل هاش��مي به توضي��ح اين نكته 
پرداخ��ت كه چط��ور عراق ب��ه صورت 
ظاهري دم از آتش بس مي زد و ايران آن 
را نپذيرفت. وي افزود: حرف ما روش��ن 
بود. چون مي گفتيم ع��راق به خاك ما 
تج��اوز كرده اس��ت و تعداد زي��ادي از 
هموطنان ما ش��هيد و آواره شدند پس 
بايد به ما خس��ارت مي دادند و متجاوز 
هم محاكمه مي ش��د پس اين خواست 
مش��روع بين المللي ما بود و امام تأكيد 
داش��تند تا وقتي كه دش��من در خاك 

ماست، مذاكره نمي كنيم. 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در ادامه به اين سؤال كه چرا جنگ پس 
از باز پس گرفتن خرمشهر ادامه پيدا كرد 
پاسخ داد و گفت: پس از باز پس گرفتن 
خرمشهر هنوز دو هزار كيلومتر از بهترين 
زمين هاي ما كه در مرز ايران و عراق بود، 
در دس��ت عراق قرار داش��ت. همچنين 
خس��ارت هاي ما را نداده بودند و متجاوز 
هم محاكمه نشده بود پس ما در جلسه 
ش��وراي عالي دفاع كه با امام داش��تيم، 
اين نكات را بيان كردي��م و در آن زمان 
نظامي ه��ا مايل بودن��د وارد خاك عراق 
ش��ويم و جنگ را ادامه دهيم تا صدام را 
در داخل كشورش از كار بيندازيم اما امام 

تأكيد داشت كه نبايد وارد عراق شويم.

مهندس علي شمخاني٭

در طول سه هفته گذشته، افکار عمومي داخلي و رسانه هاي 
گروهي خارجي به صورت کم سابقه اي بر موضوع نخستين حضور 
رئيس دولت يازدهم، جناب آقاي دکتر حسن روحاني در مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد و گفت وگوي ايشان با جامعه جهاني 
متمرک��ز بود. اي��ن رويداد مهم پس از س��خنراني رئيس جمهور 
اياالت متحده امريكا که در نوبت صبح روز سه شنبه هفته گذشته 
ص��ورت پذيرفت در بعد از ظهر هم��ان روز به وقت نيويورک به 
وقوع پيوست. اقبال کم نظير مردم کشور ما به اين رويداد که تا 
پاس��ي گذشته از شب، پخش مستقيم آن را از طريق رسانه هاي 
تصويري پيگيري کردند در کنار بازتاب هاي گس��ترده رسانه اي 
سخنراني رياست محترم جمهوري نشان مي دهد که اين سفر و 
دس��تاوردهاي آن به عنوان فصل جديدي در اقدام هاي راهبردي 
جمهوري اسالمي ايران در حوزه ديپلماسي مورد توجه و تحليل 

داخلي و جهاني قرار گرفته است. 
اما زمينه ها، اهداف و دستاوردهاي گام اول دولت تدبير و اميد 

در حوزه تعامل سازنده با جهان: 
1- هوشمندي، تيز بيني، موقع شناسي و درايت رهبر معظم 
انقالب اسالمي در حوزه تعيين راهبرد و هدايت فرآيند قدرت سازي 
و بهره گيري از آن در عرصه تعامالت خارجي و تامين منافع ملي، 
واقعيتي اس��ت که دوست و دشمن به آن اذعان داشته و همواره 
از آن به عنوان يکي از درخشان ترين جنبه هاي شخصيتي ايشان 
نام مي برند. تاريخ نزديک به ربع قرن رهبري ايشان و گذر موفق 
کشور از گردنه هاي سخت و چالش هاي شکننده داخلي و خارجي 
نيز گواه صادقي بر اين مدعاست. اما اين ظرفيت ارزشمند زماني 
توانس��ته اس��ت به صورت صددرصد تبديل به دستاورد ملموس 
در ح��وزه منافع ملي ش��ود که کارگزاران اجرايي کش��ور نيز در 
مقام ايفاي وظايف حرفه اي خود با ش��ناخت کامل مالحظات و 
رويکردهاي مورد نظر ايش��ان به وظايف تخصصي خود درس��ت 
عمل کرده باشند. متأسفانه در برخي ادوار، مسئولين دستگاه هاي 
مختلف کشور با فهم ناقص و يا بعضًا متناقض از رويکردهاي کالن 
رهبري، نه تنها موفق به عملياتي سازي جنبه هاي اجرايي منويات 
ايشان نگرديدند بلکه با رفتارهاي غير حرفه اي موجبات افزايش 
هزينه هاي نظام، انقالب و رهبري در عرصه کسب و ارتقاي منافع 

ملي کشور گرديدند. 
2- فرآيند برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
که با تدبير و گفتم��ان واقع گرايانه رهبر معظم انقالب و حضور 
باشکوه مردم قهرمان کشورمان به حماسه سياسي مبدل شد در 
کنار اقدام ها و مواضع ايش��ان طي دو ماه گذش��ته که تبديل به 
کليد واژه هاي راهبردي در ادبيات سياس��ي شد را بايد به عنوان 
بستر سازي مدبرانه به منظور ايفاي نقش جديد دولت در عرصه هاي 
داخلي و خارجي مورد توجه و مداقه قرار داد. اين سرمايه گرانقدر 
که توشه راهبردي کم نظيري در حوزه قدرت سازي از مؤلفه هاي 
نرم اس��ت، ش��رايطي را رقم زد تا دس��تگاه هاي ذيربط کشور با 
همفکري، هم��کاري و همدلي مثال زدني بتوانند طراحي نويني 
را در عرصه س��ازماندهي و ساماندهي فضاي سياسي، اقتصادي 
و اجتماعي کش��ور و بهره گيري ازآن در تعامالت ديپلماتيک به 

مورد اجرا گذارند. 
پرمحت��واي  و  دقي��ق، س��نجيده  بي ش��ک س��خنان   -3
رياس��ت محترم جمه��وري اس��المي اي��ران در مجمع عمومي 
س��ازمان ملل متحد که هم��راه با تبيين ب��دون تنازل مواضع 
اصولي و ارزش��ي نظ��ام بود، مصداق قابل تحس��ين بهره گيري 
خردمندان��ه از ظرفيت هاي ايجاد ش��ده از س��وي رهبر معظم 
انقالب در عرصه ديپلماسي بوده و گام محکم و متيني است که 
دستگاه اجرايي کشور در حوزه تعامل سازنده با جهان بر داشته 
اس��ت. رفتار و گفتار برنامه ريزي شده رياست محترم جمهوري 
اس��المي ايران در نيويورک، حرکتي نظام مند و نه اقتضايي در 
مسيري نشانه گذاري شده و چارچوب مند بوده و دستاوردهاي 
آن را نيز مي بايست با محک اهداف تعيين شده و نه انتظارات و 

آمال رسانه اي مورد ارزيابي قرار داد. 
4- در آستانه سفر جناب آقاي دکتر روحاني و پس از حضور 
ايش��ان در نيويورک، گمانه زني هاي متعدد و متنوعي از س��وي 

اصحاب قلم و تريبون در داخل و 
خارج از کش��ور پيرامون اين سفر 
و دس��تاوردهاي آن مطرح ش��ده 
بود. پس از س��خنراني ايشان در 
مجم��ع عمومي ني��ز تحليل هاي 
گس��ترده اي از بيانات ايش��ان در 
رس��انه هاي داخل��ي و خارج��ي 
منتشر ش��د ليکن در کنار اعالم 
مواض��ع اصولي و دائمي کش��ور 

درخصوص موضوع هايي چون تروريسم، اشغالگري، نظامي گري و 
توسعه خشونت، مهمترين بخش اظهارات رئيس جمهور را که بايد 
از آن به عنوان چارچوب اصلي س��خنراني ايشان ياد کرد، اشاره 
هوش��مندانه جناب آقاي دکتر روحاني به عزم کش��ورمان براي 
کاهش تنش در رواب��ط و آمادگي ايران براي مديريت اختالفات 
ب��ود. بيان اين راهبرد مهم، مبين اين واقعيت اس��ت که رهبران 
ايران در عرصه ديپلماسي، نگاهي واقع گرا داشته و به ايجاد تعادل 
ميان واقعيت ها و مقدورات معتقد هستند. در اين ميان هر چند 
تاکنون نيزگفتار و رفتار مخالفان و دش��منان حرفه اي جمهوري 
اسالمي ايران که با ارتکاب فجيع ترين جنايات ضدبشري مجموعه 
قوانين و هنجارهاي حقوقي و انس��اني را به س��خره گرفته اند به 
عنوان سند روشني بر حقانيت کشورما پيش روي افکار عمومي 
و ناظ��ران منص��ف در عرص��ه بين المللي وجود داش��ته اس��ت 
ليکن تاكيد دوباره رياس��ت محترم جمهوري اس��المي ايران در 
بزرگترين اجتماع سياسي رهبران جهان بر مواضع صلح طلبانه و 
آشتي جويانه کشورمان اقدام بايسته اي بود که ضمن انزواي بيش 
از پيش مخالفان و دش��منان کينه توز ايران اسالمي، تمسک به 

هرگونه بهانه غير واقعي را ازآنان سلب نمود. 
5- اگرچه ادبيات متف��اوت و محترمانه رئيس جمهور اياالت 
متحده امريكا در م��ورد ايران در نطق مجمع عمومي، موضوعي 
قابل بررس��ي مي باش��د ليکن نمي توان انتظار داشت که کاهش 
اختالفات س��ي و چند س��اله جمهوري اس��المي ايران و اياالت 
متحده امريكا که از پيچيدگي هاي قابل مالحظه اي نيز برخوردار 
است تنها با رد و بدل کردن چند جمله غير خصمانه و لبخندهاي 
رايج ديپلماتيک پايان پذيرد. بي ش��ک دس��تيابي به چارچوبي 
واقع گرايان��ه، مرحل��ه اي و مبتني بر ش��رايط برد-ب��رد، نيازمند 
بهره گيري از الگويي جامع و مانع است. رياست محترم جمهوري 
اس��المي ايران با تاكيد بر ضرورت دستيابي به اين الگو از آن به 
عنوان مديريت اختالفات نام برد و اراده سياسي جمهوري اسالمي 
ايران براي گام نهادن در مسير عمل مشترک در چارچوب الگوي 

ذکر شده را اعالم کرد. 
6- محتواي نطق هاي ارائه شده از سوي رؤساي جمهور ايران 
و امريكا در مجمع عمومي سازمان ملل متحد نشان مي دهد که 
براي نخس��تين بار وزن جنبه هاي همگرا- هرچند در موضوعات 
کلي- در اظهارات دو رئيس جمهور بيش��تر از جنبه هاي متضاد 
بود. اين مهم ضمن آنکه تأييد كننده واقعيتي روشن به نام وجود 
اختالف در رويکردهاي دو کشور مي باشد، از نگاه جديد دو کشور 
در بي��ان وجوه اش��تراک -هر چند ان��دک- حکايت مي کند. در 
گفتار دو رئيس جمهور، موضوعات مشترکي چون پذيرش حقوق 
هس��ته اي ايران، تاكيد بر فتواي رهبر معظم انقالب درخصوص 
حرمت سالح کشتار جمعي، نفي خشونت و افراط گري، تعهد به 
ديپلماسي براي حل و رفع اختالفات و تعيين نقطه تماس براي 
گفت وگو مورد اشاره قرار گرفت که نشانه هاي معني داري از وجود 

زمينه هاي مثبت براي مديريت اختالفات مي باشد. 
دکت��ر روحاني ب��ه نمايندگي از جمهوري اس��المي ايران به 
صراح��ت بر عزم راهبردي کش��ورمان ب��راي مديريت اختالفات 

سخن گفت و تاكيد کرد که صلح در دسترس است. 
اينک اين فرصت براي اياالت متحده امريكا فراهم شده است 
که در آزموني جهاني نش��ان دهد که به ديپلماسي معتقد است 
ي��ا مي خواهد همچنان گفتمان بي حاصل مبتني بر لوله توپ ها، 

النچر موشک ها و غرش بمب افکن ها را پيگيري نمايد. 
٭ نماينده مقام معظم رهبري و دبير شورايعالي امنيت ملي

مديريت اختالفات؛ استراتژي يا تاکتيک؟
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 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
بر ديپلماسی فرهنگی و هنری تأکید کرد

بد نيست كه فعاليت هاي سياسي در اين دانشگاه رواج داشته  ë 
باشد، حتي مقرراتي بايد وضع شود كه كسي كم كاري نكند

ميرزاده: روش من و همکارانم براساس شفافيت و صداقت  ë 
و پرهيز از افراط و تفريط و حرکت در چارچوب سياس��ت هاي 
کلي نظ��ام، رهنمودهاي مقام معظم رهبري، مصوبات ش��وراي 
عالي انقالب فرهنگي، برنامه ها و طرح هاي بنيانگذار اصلي اين 
دانشگاه آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني، اعضاي هيأت موسس و 

هيأت امناي دانشگاه خواهد بود

 به زبان موسیقی ایرانی
با جهان صحبت کنیم

بليت فروش هم بايد تئاتری باشد
 عصری پائيزی همراه با خسرو خورشيدی

طراح و پيشکسوت صحنه

خط شکنی که عشق را معنی کرد 
ناگفته های نزديک ترين همرزم شهيد مهدی باکری

عصر گفت وگو با ديگری
 يادداشت دکتر هادی خانيکی

در پاسداشت گفت وگوی تمدن ها

اقتصاددان ايرانی، نامزد نوبل 2013
مؤسسه تامسون رويترز، هاشم پسران گزينه احتمالی نوبل اقتصاد را معرفی کرد
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سید حسن خمینی در مراسم معارفه رئیس دانشگاه آزاد:

 اجازه دهیم
دانشجویان با شجاعت 
حرف هایشان را بزنند

4

گفت و گوی روحانی و اوباما در نیویورک
روسای جمهوری ايران و امريکا در آخرين ساعات ديشب مذاکره تلفنی انجام دادند

ابراهيم بهشتي

تحركات ديپلماسي ايران روز و شب جمعه به نقطه اوج رسيد. در حاشيه 
اجالس مجمع عمومي س��ازمان ملل، همه چيز دس��ت به دس��ت هم داد تا 
تصميمات هيات ايراني و خبرهاي آن، توجه رس��انه ها را به خود جلب كند. 
حضور بي س��ابقه وزراي خارجه ايران و امريكا دور يك ميز و گفت وگو درباره 
پرونده اختالفات، موجب شد چهارم مهر به روزي استثنايي در تقويم سازمان 
ملل تبديل شود. از ساعات اوليه بامداد جمعه كه گفت وگوهاي مهم هسته اي 
بي��ن وزراي خارج��ه 1+5 و ايران برگزار ش��د، رس��انه هاي پ��رآوازه جهاني 
برنامه هاي مختلف خبري و تحليلي خود را به اين رويداد معطوف كردند. در 
اين ميان اما تكليف مخاطبان ايراني كه نمايندگان شان را با هزار اميد و آرزو 
راه��ي نيويورك كرده بودند و چگونگي مطلع ش��دن آنها از آخرين خبرهاي 
مرب��وط به اين اتفاق، معل��وم نبود. ظاهراً آنها بايد صب��ر مي كردند تا بخش 
خبري نيمروزي روز جمعه فرا برسد يا صبح جمعه خبرگزاري ها و سايت هاي 

داخلي اخباري را كه ساعت ها قبل روي آنتن رفته بود، بازنشر دهند. 
در آوردگاه خب��ري به اين مهمي كه اتفاقًا يك طرف ماجرا هم جمهوري 
اسالمي و هيات ايراني است، رسانه هاي داخلي ما و بويژه رسانه ملي از قافله 
ج��ا ماند. به معن��اي واقعي در اوج و ازدحام رقابت خب��ري نيويورك، بامداد 
جمعه رس��انه هاي ما خواب بودند. گو اين كه فاصله ما با جهان رس��انه هاي 
مدرن و تاثيرگذاري رس��انه ها در چنين مواقع مهمي اس��ت كه خود را نشان 
مي دهد. رس��انه اي مثل بي بي س��ي، س��ي ان  ان يا رويترز فارغ از هر انگيزه و 
هدفي كه ممكن اس��ت در پس پرده داش��ته باش��ند، نگاه حرفه اي به چنين 
روي��دادي را ب��ه رخ مخاطبان كش��اندند و از آن به عنوان فرصتي مناس��ب 
براي جذب مخاطب بيشتر استفاده بردند. اين غول هاي خبري براي پوشش 
زواي��اي مختلف ديدار هس��ته اي بين ايران و گ��روه 1+5 در همان زماني كه 
احتمااًل از نظر مديران رسانه اي ما نيازي به پخش چنين برنامه هايي نيست، 
اقدام به پخ��ش ويژه برنامه زنده مي كنند، مدام با كانون خبر يعني نيويورك 
ارتباط زنده برقرار مي كنند، در نخس��تين ساعات بامداد براي مخاطبان خود 
آخري��ن خبرها را پوش��ش مي دهند، تحليلگران و كارشناس��ان را در همين 
ساعات به صورت زنده دعوت مي كنند، همزمان نظرها و ديدگاه هاي مختلف 
در فض��اي مجازي را رصد مي كنند، اما تنها كاري كه رس��انه وطني ما كرد، 
يك ارتباط يك ربعي با وزير خارجه در نيويورك بود و چند سؤال كليشه اي 

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در ساعت 11 شب و ديگر هيچ.
اتفاقًا موضوع برنامه گفت وگومحور »ديروز، امروز، فردا« در شبكه سه هم 
به اين س��وژه اختصاص نيافت. خبرگزاري ها و س��ايت هاي خبري هم كه به 
گفته ظريفي، روزها با ارس��ال ده ها خبر كم اهميت امان مخاطب را مي برند، 
همراه با صدا و سيما جمعه شب را به استراحت گذراندند. اين انتظار زيادي 
اس��ت كه رسانه ملي هم به فراخور اهميت اين رويداد، ويژه برنامه اي تدارك 

مي ديد تا مخاطبان سراغ شبکه های ماهواره ای نمي رفتند؟

غيبت رسانه های وطنی در آوردگاه نيويورک

ادامه در صفحه  آخر

ديشب در آخرين ساعاتی که دکتر حسن روحانی رئيس جمهوری 
ايران برای بازگش��ت به ميهن مان عازم فرودگاه نيويورک بود ناگهان 
برقراری يک تماس تلفنی فوری، رخدادی تازه را در روابط ميان ايران 
و امريکا رقم زد. اين تماس از کاخ س��فيد برقرار شده بود و آن سوی 
خط تلفن شخص اول دولت اياالت متحده امريکا قرار داشت که طبق 
گزارش ناظران خبری در اولين کالم  مراتب خوش��حالی خود را از 
اتفاقات تازه در مذاکرات حس��اس هيات های نمايندگی دو کشور 
ابراز کرد. خبر تماس بی س��ابقه و تاريخی رئيس جمهوری امريکا 
ب��ا همتای ايرانی اش به صورت ف��وری ابتدا روی خط خبرگزاری 
جمهوری اس��المی)ايرنا( قرار گرفت. تا جايی که اغلب شبکه ها 
وآژانس های بزرگ خبری به نقل از ايرنا اين رويداد مهم را مخابره 
کردند. از جزئيات مذاکره تلفنی س��ران ايران و امريکا هنوز خبر 

چندانی در دست نيست.
آن گون��ه که ايرنا گزارش کرده ، در اين تماس تلفنی طرفين 
پيرامون مسايل مختلف با يكديگر گفت وگو كردند. اوباما و روحانی 
بر اراده سياسي براي حل سريع مساله هسته اي تاكيد كرده و زمينه 
را براي حل موضوعات ديگر و همكاري در مسائل منطقه اي مورد توجه 

قرار دادند.  در ادامه اين گزارش آمده است: در اين گفت وگوي تلفني 
روس��اي جمهوري ايران و آمري��كا، وزراي امور خارجه خود را مامور 
كردن��د تا زمينه همكاري هاي الزم را هر چ��ه زودتر فراهم آورند.  
اي��ن تماس تلفنی اوباما به فاصله اندک��ی در صدر همه خبرهای 
نيويورک قرار گرفت.اغلب ش��بکه  های تلويزيونی اروپا و امريکا 
ب��ا قطع برنامه های عادی خويش به مخابره اين خبر و تحليل 
و تفسير آن پرداختند. شبکه  های خبری امريکا در توصيف 
اين تماس تلفنی از آن به عنوان مهمترين و غير منتظره ترين 
رويداد سياسی تعبير کردند که به بيش از سه دهه جدايی و 
دوری دو کشور پايان می دهد. اين رسانه ها همچنين حرکت 
اوباما را نش��انه ای از عزم دولت امريکا و دموکراتهای حاکم 

بر کاخ س��فيد برای توافق با ايران خوانده اند. در اين ميان 
شبکه بی بی س��ی در گزارش تحليلی خويش از تماس 
فوری اوباما با روحانی ب��ه عنوان»پايان خوش« ضيافت 
نيويورک تعبير کرده و گفته است که با اين اقدام اوباما، تيم 

 ديپلماسی ايران با دستی پر و ارمغانی بزرگ به کشورشان باز
خواهند گشت.

 روسای جمهوری ايران و امريکا بر اراده سیاسی برای حل سريع
مسئله هسته ای تأکید کردند

 وزرای خارجه دو کشور مامور شدند زمینه همکاری های الزم را
هرچه زودتر فراهم آورند

 دیدار وزیران خارجه ایران و امریکا
پس از 34 سال

 در نخستین نشست دور جديد
 مذاکرات هسته ای ايران با 1+ 5 در نیويورک رقم خورد

محمدجواد ظريف: لغو تحريم نقطه پايان مذاکرات هسته ای خواهد بود ë 
 ë ج��ان كري، وزي��ر خارجه امري��کا: ظريف گزينه جدي��دی را روی میز

قرار داد
كاترين اشتون: ديدار سازنده  و پر محتوايي با ايران انجام شده است ë 

 ë ويلی��ام هی��گ، وزي��ر خارج��ه انگلیس: ش��روع خوبي ب��ود. باي��د وارد
جزئیات شويم

 ë وس��تروله، وزير خارج��ه آلمان: لحن و جو اي��ن دور از مذاکرات بهتر از
گذشته بود

صفحه های 2 و 3

حمایت گسترده امامان جمعه از دیپلماسی روحانی 
در نیویورک
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ساالر عقيلي و رضا صادقي در كنسرت دو روزه 
»عشق من، ايران من« منتخبي از ترانه هاي ملي 
ميهني خود را براي عالقه مندان موس��يقي اجرا 
كردند. اين دو خواننده كه به رهبري اركستر عباس 
لطيفي در اين كنسرت به اجراي برنامه پرداختند، 
بيش از 13 قطعه منتخ��ب را ارائه دادند. اجرايي 
كه در آن ۱۶۰۰ نفر از مخاطبان ۲ ساعت بي وقفه 
در كنار هم شاد بودند و در عين حال به تماشاي 
برنامه فاخر و بدون هيچ حاش��يه اي نشستند كه 

اين مسأله كنسرت را برايشان لذت بخش تر كرد.
به گ��زارش ايران، »علي جنتي« وزير فرهنگ و 
ارشاد اس��المي كه مهمان ويژه اين اجرا بود، درباره 
كيفيت برگزاري اين كنسرت گفت: »عشق من، ايران 
من« كنسرت بسيار خوبي بود. نكته جالبش تركيب 
موس��يقي پاپ و سنتي بود كه توسط ساالر عقيلي 
و رضا صادقي به ط��ور جداگانه و با هم اجرا و باعث 
جذابيت بيشتر اين كنسرت شد، هم براي من و هم 
براي كساني كه در اين سالن حضور پيدا كردند شب 
بسيار خوبي بود. وي با اشاره به اين كه تالش دارد در 
دوره وزارت خود حمايت جدي از جامعه موس��يقي 
كش��ور كند، اظهار ك��رد: اميدوارم در اين ۴ س��ال 
بتوانيم به جامعه موسيقي كمك كنيم تا موسيقي 
فاخري توليد كنند و در همه دنيا حرفي براي گفتن 
داش��ته باشيم. خوشبختانه در س��ال هاي اخير هم 
توليدات بسيار زيادي داشتيم كه در ميانشان شاهد 
توليد آث��ار ارزنده هم بوديم. اميدوارم بتوانيم از اين 

هنرمندان بيشترين حمايت را داشته باشيم.
جنتي ادامه داد: همواره در كش��ورمان هزاران 
شاعر ش��عر مي گويند ولي در  نهايت در ميان اين 
ش��اعران تعداد محدودي چون حافظ، س��عدي و 
موالنا ماندگار مي ش��وند در زمينه موس��يقي هم 
به همين شكل اس��ت. بايد به همه كساني كه به 

فعاليت در موسيقي عالقه مندند كمك كنيم تا در 
ميان تعداد بي شمار آهنگسازان و خوانندگان شاهد 

شكوفايي و توليد موسيقي فاخر و ماندگار باشيم.
او درباره جهاني ش��دن موس��يقي كشور نيز 
گفت: يك��ي از نكاتي كه همواره تأكيد داش��تم 
اين بوده كه بايد از ديپلماس��ي فرهنگي و هنري 
اس��تفاده كرد تا آثارم��ان را در دنيا عرضه كنيم. 
البته موسيقي ايران شناخته شده است. در حال 
حاضر موزيسين هاي كردستان عراق مي دانند كه 
ريشه موسيقي شان از ايران است. بايد از امكانات 
هنري مان اس��تفاده كنيم تا بتوان با ساير ملت ها 
ارتباط خوبي برقرار كرد چرا كه آنچه همه ملت ها 
را ب��ه هم پيوند مي دهد صدايي اس��ت كه از اين 
س��از ها بلند مي شود و همه احساس مشتركي از 

شنيدن آن به دست مي آورند.
عقيل�ي: عالق�ه فراوان�ي به من�ش رضا  ë 

صادقي دارم
در اين اجرا ساالر عقيلي طي سخناني  درباره 

كنس��رتش با رضا صادقي گف��ت: همان طور كه 
مي دانيد در بسياري از مناطقي كه اين كنسرت را 
تبليغ كردند، خيلي ها اينطور استنباط داشتند كه 
اين كنسرت تلفيقي از موسيقي سنتي و پاپ است 
و اتفاق��ًا خيلي هم از اين موضوع انتقاد كردند كه 
چرا من با رضا صادقي اين برنامه را اجرا كردم. بايد 

بگويم، من هميشه كارهاي نو را دوست دارم. 
صادقي: وقت�ي حرف از ايران مي ش�ود  ë 

عقيلي صدايش مي لرزد
رضا صادقي هم بع��د از اجراي قطعات »چله 
به چله«، »خوشه چين« و »وطنم« توسط ساالر 
عقيلي خطاب به تماش��اگران گفت: عقيلی جزو 
معدود خوانندگاني اس��ت كه اش��راف كاملي به 
موس��يقي دارد. خوب يادم هس��ت وقتي صداي 
او را گ��وش مي دادم مي ديدم ه��رگاه براي وطن 
مي خوان��د و از اي��ران ح��رف مي زن��د، صدايش 
مي لرزد. او وقتي مي خوان��د، چيزي را مي خواند 

كه مي ماند.
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رابرت دنیرو وکیل شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي بر دیپلماسی فرهنگی و هنری تأکید کرد

بازيگر س��ريال فوت كرد و توليد كنندگان 
هرچه گشتند چاره اي نديدند جز اين كه 
از سوپر استار سينماي پليسي براي كار 
خود اس��تفاده كنند. بر همين اس��اس، 
»راب��رت دنيرو« در  س��ريال جنايي به 
ج��اي »جيمز گاندلفيني«  ك��ه در ماه 
ژوئن درگذشت، مقابل دوربين مي رود.

 گاندلفيني از تهيه كنندگان اين پروژه 
تلويزيوني نيز ب��ود و  چند ماه پيش بر 
اثر سكته قلبي در رم درگذشت. پس از 
مدتي تعليق، تصميم بر اين شد كه نقش 
گاندلفيني را بازيگ��ري توانمند كه مورد 

تأييد و عالقه وي بود،  ايفا كند.

ش��بكه تلويزيوني »HBO« اعالم كرده نقش جيمز 
گاندلفيني در س��ريال »عدالت جناي��ي« را پس از 
مرگ س��تاره  »س��وپرانو« در ماه ژوئ��ن، به رابرت 
دنيرو ستاره سينماي امريكاي شمالي سپرده است. 
دنيرو در اين سريال، ايفاگر  نقش يك وكيل است. 
ميني س��ريال »عدالت جنايي« براس��اس سريالي به 
كارگرداني »پيتر موفات« كه در سال 2008 پخش 
مي شد، ساخته مي شود. به گزارش هاليوود ريپورتر،  
ساخت اين ميني سريال هفت ساعته از ماه مارس از 

سر گرفته مي شود.
 »كيف��ر س��اترلند« س��تاره س��ريال »24« و»كي��ت 
هودس��ون« هم در كنار دنيرو در اين اثر تلويزيوني 

هنرنمايي مي كنند.

آزادي زندانیان؛ عامل تحکیم وفاق ملي 
علي شکوهي

در يكي دو هفته گذش��ته، تعدادي از زندانيان 
بازداشتي حوادث سال 88 آزاد شدند و گفته شد 
تعداد بيش��تري از آنان هم به زودي آزاد خواهند 
شد. اين رويداد موجب خوشحالي بسياري شد و 
البته ش��ايد برخي را هم ناراحت كرده باشد. البته 
هيچ كس از زنداني بودن يك انسان به هر دليلي 
كه باشد، خوشحال نمي شود اما برخي هنوز بر اين 

تحليل استوارند كه تنور فتنه 88 نبايد سرد شود و بنابراين هر تصميمي كه 
به فراموشي تدريجي آن حوادث تلخ بينجامد، اينان را ناراحت مي كند.

هنوز هم بعد از گذشت بيش از 4 سال، هر كدام از طرفين ماجرا در حال 
تكرار مواضع خود است و بر درستي نظر خود اصرار مي ورزد بدون آن كه قادر 

به ايجاد تغيير در مواضع طرف ديگر باشد. 
انتخابات رياست جمهوري سال 92 البته يك گام به جلو براي حل عملي 
و عيني معضالتي بود كه در سال 88 ايجاد شد. در اين انتخابات، نظام نشان 
داد كه مي تواند انتخاباتي خوب و عادالنه و بي طرفانه را برگزار كند و مخالفان 
را هم به سر صندوق بياورد و اعتماد آنان را جلب كند. اين اقدام يعني كدورت 
و بي اعتمادي ايجاد ش��ده در انتخابات 88 را عماًل مي توان كنار گذاش��ت. از 
سوي ديگر، كساني كه قباًل بر طبل تحريم انتخابات مي كوبيدند، وارد صحنه 
ش��دند و به خواست رهبري انقالب جواب مثبت دادند. ايشان فرمودند همه 
مردم بايد به صحنه بيايند، حتي اگر موافق نظام نباش��ند به كش��ور و منافع 
آن كه وفادارند لذا بايد در انتخابات شركت كنند. مشاركت گسترده نيروهاي 
سياس��ي منتقد در انتخابات امسال، نشان  داد كه آنان با نظام آشتي كرد ه اند 
و اين يك دس��تاورد بزرگ براي همه بود.  آزادي زندانيان بازداشتي سال 88 
كاري است كه شروع شده است؛ اقدامي كه از مطالبات مكرر رأي دهندگان به 

دكتر روحاني در جريان تبليغات انتخاباتي ايشان بود. 
برخي چنين گمان مي كنند كه اين كار در آس��تانه س��فر آقاي روحاني به 
نيويورك صورت گرفت تا مواضع حقوق بشري جمهوري اسالمي را قابل دفاع 
و پيشرفت تالش ديپلماتيك رئيس جمهوري را تسهيل سازد اما بر اين باورم 
كه اين اقدام، حاصل تلطيف فضاي سياس��ي كشور در پي برگزاري انتخاباتي 
باشكوه و روي كار آمدن دولت تدبير و اميد است و انگيزه دروني آن بر تحقق 

اهداف خارجي مي چربد. 
چنين به نظر مي رسد كه در لطافت فضاي سياسي موجود، آزادي زندانيان 
و حتي رفع حصرها، اتفاقي اس��ت كه دير يا زود رخ خواهد داد اما مهم اين 
است كه بتوانيم آن را به عامل تحكيم وفاق ملي تبديل كنيم. و زمينه همدلي 
و همراهي همه نيروهاي سياسي درون نظام فراهم آيد. اين پيشنهاد فارغ از 
قضاوت درباره درستي يا نادرستي اتهاماتي است كه به صورت متقابل مطرح 
هستند. اميدوارم با گذشت هر آنچه بوده و ناديده گرفتن گذشته، راهي روشن 

براي آينده فراروي مردم ما گشوده شود.

حاشيه و متن

به زبان موسيقي با جهان صحبت كنيم
فصل نو

آغداشلو زنگ افتتاح نمایش »شیش و هشت« را زد
آيدين آغداشلو نقاش و گرافيست برجسته 
در حضور بسياري از هنرمندان تئاتر زنگ افتتاح 
نمايش »ش��يش و هش��ت« به کارگردانی نيما 
دهقان را به صدا درآورد. وي با ابراز خرس��ندي 
از حضورش در جمع تئاتري ها گفت: من ميان 
تئاتري ها بزرگ شده ام و عزيزترين دوستانم هم 
هميشه از اين جمع بوده اند. به نظر من تئاتر و 
موسيقي زنده ترين هنرهايي هستند كه مي توانند 

در لحظه با مخاطبانشان ارتباط برقرار كنند. آغداشلو ادامه داد: من هم از آغاز با 
تئاتري ها دوست بوده ام و خودم را عضو اين خانواده مي دانم. هر چند حاال جاي 
عده اي در اين عرصه خالي است و هرجا تئاتر هست جاي خالي شان حس مي شود 

و فكر مي كنم بايد در سالن ها صندلي هايي خالي را به آنان اختصاص داد. 

نقش رزمندگان در تحلیل پرویز پرستویی
پرويز پرستويي كه سابقه بازي در آثار دفاع 
مقدس را در كارنام��ه كاري خود دارد، ضمن 
تبريك هفته دف��اع مقدس گفته: من تعظيم 
مي كنم و دس��ت همه كس��اني كه در اين راه 
زحمت كشيده اند مي بوسم. او ادامه داده: براي 
من اين آدم ها هميشه ارزش دارند نه فقط در 
هفته دفاع مقدس. من جرأت و جسارت كردم 
و در لباس رزمندگان ظاهر شده ام و چيزهاي 

زي��ادي در اين لباس ياد گرفته ام. به من مي گويند چقدر از اين نقش ها بازي 
مي كني، كليش��ه مي ش��وي و من هم مي گويم كه اگر قرار است كليشه شوم 

دوست دارم در لباس اين عزيزان باشد كه هر چه داريم از آنهاست.

آغاز پیش تولید »خندنده« رامبد جوان
رامبد جوان در حالي از آغاز پيش توليد فيلم 
س��ينمايي اش در آبان  م��اه خبر مي دهد كه اين 
روزها بيش��تر خبرهايي از سريال هاي او منتشر 
مي ش��ود؛ خبرهايي كه اين بازيگر و كارگردان از 
انتش��ار آن ها اظهار تعجب مي كند. رامبد جوان 
كه قص��د دارد چهارمين فيلم س��ينمايي خود 
را كارگردان��ي كند، همچن��ان در حال تكميل 
فيلمنامه »خندنده« است ، كه موضوعي كمدي 

اجتماعي دارد و توسط پيمان معادي نوشته شده. جوان در اين باره به ايسنا گفت: 
تكميل فيلمنامه »خندنده« رو به پايان است و آبان ماه پيش توليد آن را آغاز خواهم 
كرد. همچنين پروانه ساخت صادر شده اما تا زمان آغاز كار بايد آن را تمديد كنيم.

دیدار وزیران خارجه ایران و امریکا بعد از 34 سال
ë 2 ادامه از صفحه

ديداري سازنده و پرمحتوا ë 
گزارش ها نش��ان مي دهد گروه 1+5 از اين پيش��نهاد استقبال کرده و خواستار »بحث درباره 
جزييات« در نشست 24 مهرماه ژنو شده است. در همين راستا كاترين اشتون در پايان اين ديدار 
گفت كه ديدار سازنده  و پرمحتوايي با ايران انجام شده است. وي همچنين گفته: پيشنهادي پيش 
از اين به ايران ارائه شده که يا بايد به آن پاسخ دهد يا اينکه پيشنهاد ديگري را روي ميز بگذارد. در 
بهمن  ماه گذشته گروه 1+5، پيشنهاد تعليق غني سازي 20 درصدي، انتقال ذخاير موجود به خارج 
از کشور و تعطيلي سايت فردو را در مقابل لغو تحريم هاي پتروشيمي و تجارت طال مطرح کرده بود. 
اشتون در ادامه 12 ماه را زمان مناسبي براي حل مسأله هسته اي ايران اعالم كرده است. اين در 
حالي است كه روحاني در گفت وگو با روزنامه واشنگتن پست تاكيد كرده که بايد پرونده هسته اي 
ظرف مدت 3 ماه يا نهايتاً 6 ماه حل شود. وزراي خارجه آلمان و انگليس هم نگاه رضايتمندي به 
نخستين دور مذاكرات هسته اي با دولت جديد ايران داشته اند. ويليام هيگ و گيدو وستروله، جو 
اين ديدار را بسيار خوب و بهتر از گذشته ارزيابي کرده و تاكيد كرده اند كه اکنون زمان آن است 
که بحث بر سر جزييات توافق احتمالي آغاز شود. اين طرف هم عباس عراقچي، معاون ظريف كه 
در نشست حضور داشت، گفت وگوهاي پنجشنبه را بسيار مثبت و سازنده خوانده و گفته اشتون 
و ظريف در نشست بعدي در ژنو حضور دارند و رايزني درباره سطح حضور ديگر اعضا ادامه دارد. 
رويترز به نقل از يکي از مقامات ارشد در وزارت خارجه امريكا گفته كه تيم ايراني در ديدار با گروه 
1+5، اجراي توافقنامه اي را پيش��نهاد کرده که در صورت اجرا مي توان طي يکس��ال نگراني هاي 
بين المللي در مورد برنامه هسته اي ايران را رفع کرد. اين مقام امريكايي که خواسته نامش فاش 
نشود، با بيان اينکه ظريف در اين ديدار طرحي »حساب شده و سنجيده« براي گام هاي احتمالي 
بعدي ايران و 1+5 ارائه کرده، گفت: ايران خواهان توافق است و مي توانيم طي يکسال اين توافق 
را به طور کامل اجرايي کنيم. وي افزود: ظريف به همه اطمينان داد که ايران س��الح هس��ته اي 
نمي خواهد و داليل اينکه چرا داشتن اين تسليحات هيچ توجيهي براي ايران ندارد را تشريح کرد. 

رضايت از نشست ايران و آژانس ë 
همزم��ان با فضاي مثبتي كه در كريدورهاي س��ازمان ملل متح��د پس از گفت وگوهاي 
هس��ته اي ش��كل گرفته، نمايندگان ايران و آژانس بين المللي ان��رژي اتمي هم با يكديگر بر 
 س��ر ميز مذاكره نشستند. بعد از پايان اين نشست، رويترز به نقل از هرمان ناکارتس، معاون 
مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي جلسه را »بسيار سازنده« توصيف کرده، اما جزئيات 
بيشتري در اين مورد ارائه نکرده است. رضا نجفي، نماينده دائم ايران در آژانس هم با اشاره به 
مذاکرات با آژانس، گفته: مذاکرات جمعه نخستين دور مذاکراتي بود که در دولت جديد )دولت 
حسن روحاني( و با ترکيب جديدي از تيم مذاکره کننده صورت گرفت. از اين رو در اين جلسه 
الزم بود مروري بر مباحث گذشته انجام شود. نجفي در پاسخ به اين پرسش فکر مي کنيد که 
امکان توافق ميان ايران و آژانس، اظهار کرد: به نظرم با توجه به فضاي جديدي که ايجاد شده 

است و آژانس مواضع ايران را سازنده مي داند، امکان رسيدن به توافق وجود دارد. 
بازتاب رايزني هاي هسته اي نيويورك در رسانه هاي غربي ë 

-آسوش�يتدپرس: کري پس از ديدار رو در رو با ظريف اظهار داش��ته از لحن مثبت 
جديد ايران در مذاکرات هسته اي خرسند است. 

- رويترز: فرصت ديدار بي س��ابقه جان کري وزير خارجه امريكا با محمد جواد ظريف 
همتاي ايراني اش پس از آن فراهم ش��د که ظريف و وزراي پنج به عالوه يک، بر س��ر حل 

مسأله هسته اي به توافق رسيدند. 
-ان بي سي نيوز: وزراي خارجه ايران و امريكا از لحن گفت وگوهاي هسته اي يكديگر 

رضايت دارند.

 روز پرکار روحانی از دیدار با رهبران جهان 
تا نخبگان امریکا

ë 3 ادامه از صفحه
در اين گفت وگو دکتر روحانی به مدت زمان س��ه ماهه و 6 ماهه برای حل مس��ائل 
هسته ای ايران اش��اره کرد. رئيس جمهور همچنين گفت: »اگر با رئيس جمهور امريکا 
به هم می رسيديم و دست می داديم، بيشتر از اميد ها و آينده صحبت می کرديم و اين 
که ما بايد به منافع دو ملت فکر کنيم و نبايد به گروه های فش��ار اجازه داده ش��ود اين 
روند را تخريب کنند.« رئيس جمهور همچنين در پاسخ به سؤالی درخصوص انتخابات 
و برنامه های انتخاباتی خود، به ش��بکه تلويزيونی pbs گفت: همه نامزدهای انتخابات 
رياست جمهوری، برنامه هايی داشتند که به مردم ارائه کردند و من هم برنامه های خود 
را که بر اس��اس تدبير و اميد بود، به مردم ارائه دادم. مردم به برنامه گفتمان اعتدال و 
ميان��ه روی رأی دادند و من هم بنا دارم به عهد خود برای اجرای برنامه ها وفادار بمانم. 
رئيس جمهور ايران در برنامه روز پايانی س��فر خودکنفرانس  مطبوعاتی دارد که قرار 

است با حضور بين رسانه ها به سؤاالت پاسخ دهد.
 ظريف و ديپلماسی فشرده 

برنامه بس��يار فش��رده وزير امور خارجه ايران در نيويورک که معمواًل در روز ش��امل 
دس��ت کم ۱۲ ديدار جداگانه با همتايانش و شرکت در نشست و سخنرانی های مختلف 
است، شاهد حاشيه های جالب و قابل توجهی است که بيشتر آن ها نه در چارچوب های 
قراردادی بلکه در راهروهای سازمان ملل و در قالب های غير رسمی رخ مي دهد. معمواًل 
در زمان حرکت محمد جواد ظريف از يک اتاق مالقات به اتاق ديگر يا از ساختمان سفيد 
شمالی سازمان ملل به ساختمان اصلی آن، وی با چندين مقام بين المللی رو به رو مي شود 
که گاهی با س��الم و احوالپرس��ی های گرم و گاهی هم با صحبت های درگوش��ی همراه 
است. از جمله ديدار با نبيل العربی، دبيرکل اتحاديه عرب كه دکتر ظريف و هيات همراه 
دقايقی را برای استراحت به سالن طبقه پايين شورای امنيت رفته بودند تا خود را برای 
مالقات با لوران فابيوس، وزير خارجه فرانس��ه آماده کنند. وزير امور خارجه کشورمان و 
دبيرکل اتحاديه عرب پس از احوالپرسی، به گوشه ای رفته و برای مدتی به طور خصوصی 
با يکديگر گفت وگو کردند که بعداً بر اساس اعالم وزارت خارجه، مشخص شد اين گفته ها 
اساس��ًا درباره س��وريه و يافتن يک راه حل سياسی برای بحران آن کشور بوده است. در 
ديدارهای انجام ش��ده بين وزير امور خارجه ايران و مقامات بلندپايه کشورهای مختلف 
مي توان به  ديدار ظريف با وزيران امور خارجه لهستان، نيوزيلند، سنگاپور و بالروس اشاره 
کرد. اين ديدارها پيرامون گس��ترش مناسبات دوجانبه، افزايش همکاری های اقتصادی 
و تجاری، تحوالت جاری در منطقه و موضوعات مهم بين المللی بوده اس��ت. اما يکی از 
مهم ترين ديدارهای وزير امور خارجه کشورمان ديدار او با وزير امورخارجه فرانسه، لوران 
فابيوس بود. در اين ديدار ظريف ضمن تشريح مواضع کشورمان در قبال بحران سوريه، 
بر ضرورت حل کامل اين بحران در چارچوب گفت وگوهای سوری - سوری تأکيد کرد. 
وی در ارتباط با موضوع هس��ته ای کش��ورمان، به ش��روع مذاکرات ايران و 1+5 از روز 
پنجش��نبه در سطح وزرای امور خارجه اشاره کرد و گفت: جمهوری اسالمی ايران برای 
انجام مذاکرات جدی آمادگی دارد و اميدواريم طرف مقابل نيز از اين جديت در مذاکرات 
برخوردار باشد. لوران فابيوس، وزير امور خارجه فرانسه نيز مذاکرات دکتر روحانی، رئيس 
جمهوری اس��المی ايران و فرانس��وا اوالند، رئيس جمهور فرانسه را خوب توصيف کرد. 
وی در ارتباط با س��وريه گفت: ما نيز موافقيم هرچه بحران سوريه طوالنی شود، اوضاع 

پيچيده تر شده و زمينه فعاليت افراط گرايان بيشتر خواهد شد.

گفت و گوی روحانی و اوباما در نیویورک
ادامه از صفحه اول

يکی از کارشناس��ان مس��ائل ايران و امريکا در گفت و گو با ايران گفت: تيم ديپلماسی 
ايران به صورت گام به گام دش��من ديرين خويش را به س��مت پذيرش موقعيت نوين در 
عرصه جهانی سوق داد و بعد از مذاکرات مثبت و موفق اجالس 5+1 اوباما راهی جز نشان 

دادن آخرين چراغ سبز به طرف ايرانی نداشت.
اين کارش��ناس اضافه کرد که حس��ن روحانی در اولين مصاحبه مطبوعاتی خطاب به 
س��ران کاخ سفيد گفته بود که آنها قبل از هر چيز بايد به انتخاب جديد ملت ايران و پيام 
اعتدال و صلح خواهی آنها پاسخ مثبت دهند و حال اوباما با اين تماس تلفنی در واقع به اين 

دعوت رئيس جمهور ايران پاسخ مثبت می دهد.
ب��اراک اوباما در اولين روز ش��روع اج��الس مجمع عمومی خواس��تار مالقات با رئيس 

جمهوری ايران شد اما تيم ديپلماسی ايران چنين درخواستی را مناسب تشخيص نداد.
اولين گام برای تنش زدايی و گشودن فصل جديد در مناسبات تهران و واشنگتن اندکی 
بعد از انتخابات 24 خرداد برداش��ته ش��د زمانی که باراک اوباما با نوشتن نامه ای به حسن 
روحان��ی پيروزی وی در انتخابات را تبريک گفته و آمادگی خويش را برای حل اختالفات 
فيمابين بويژه در زمينه هس��ته ای ابراز کرد. روحانی اين نامه را با نگاه مثبت ارزيابی و به 
آن پاسخ داد گام های بعدی اين حرکت تاريخی را وزيرخارجه و ديپلمات معتمد روحانی - 
محمد جواد ظريف- جمعه شب در حاشيه اجالس مجمع عمومی و در قالب مذاکره هسته 
ای گروه 5+1 برداشت زمانی که ظريف در فضايی صريح و شفاف با کاترين اشتون رئيس 

سياست خارجی اروپا و نيز جان کری رئيس ديپلماسی امريکا گفت وگو کرد.
ظريف و جان کری در کنار نشست جمعی، به صورت جداگانه نيم ساعت برای اولين بار 

بعد از 34 سال قطع تماس ايران و امريکا به مذاکره نشستند.
آنچه پيداس��ت در حال حاضر طرف امريکايی موضوع هسته ای را مبنا و مقدمه تنش 
زدايی قرار داده است. به اين خواسته امريکايی ها، روحانی و وزير خارجه اش جوابی شفاف 
داده اند کما اين که ظريف  در مواجهه با همتای امريکايی خويش- جان کری- اعالم کرد 
که ايران در ازای ارائه ش��فافيت و نظارت بر برنامه هسته ای خويش به چيزی کمتر از لغو 
تحريم ها بسنده نخواهد کرد. از نظر ناظران سياسی و بين المللی مذاکره دو ديپلمات ارشد 
ايران و امريکا در واقع ماموريتی بود که رئيسان آنها - باراک اوباما و حسن روحانی- بدانها 
موکول کرده بودند. وزير خارجه روحانی در پايان اين گفت و گوی بی سابقه به شهروندان 
ايرانی اعالم کرد که گسس��تن زنجيره تحريمها هدف و آماج اصلی اين حرکت پرش��تاب 
ديپلماتيک اس��ت. او حتی اين مژده را داد که در زمانی نه چندان دور موج فش��ار و تهديد 
از فضای سياس��ت و اقتصاد ايران رخت برخواهد بس��ت. حال با تماس شبانگاهی که اوباما 
با روحانی برقرار کرد به نظر می آيد پائيز س��ال 1392 روزهايی آرام و پراميد را در روابط 

خارجی ايران نويد می دهد.


