
پنجشنبه 4 مهر1392 politic@jamejamonline.ir2پيامك: 300011210سياسي شماره مستقيم: 23004307

ادامه از صفحه اول
ــانه هاي جهاني نطق رئيس جمهور  اما در همان حال كه رس
ــذار ارزيابي كردند،  ــازمان ملل را مثبت و اثرگ ــورمان در س كش
ــتي در واكنشي كه بيش از هر چيز  ــت وزير رژيم صهيونيس نخس
ــم اين رژيم از موفقيت هاي ديپلماتيك دولت  ــان دهنده خش نش
ــوري ايران در مجمع عمومي  ــخنراني رئيس جمه ايران بود، س

سازمان ملل را «طعنه آميز» و «مملو از ريا» دانست.
ــه، نتانياهو در  ــه گزارش مهر و به نقل از خبرگزاري فرانس ب
بيانيه اي اعالم كرد كه پيشنهاد عملي در سخنراني فوق مبني بر 
توقف برنامه هسته اي ايران مشاهده نكرده است. وي اين اقدام 
ــب زمان براي پيشبرد برنامه هسته اي ايران  ــتاي كس را در راس
دانست. همچنين به گزارش ايسنا، پايگاه خبري دبكا كه وابسته 
ــتي است با اشاره به ديدار محمدجواد ظريف،  به رژيم صهيونيس
ــران با جان كري، همتاي آمريكايي اش كه  وزير امور خارجه اي
ــروه 1+5 در نيويورك  ــروز در چارچوب مذاكرات تهران و گ ام
انجام خواهد شد، مدعي شد كه ايران و آمريكا در دو ماه گذشته 
پنهاني با يكديگر ارتباط برقرار كرده اند و سلطان قابوس، پادشاه 
عمان ميانجي آنها بود  و دو كشور از قبل به توافقاتي با يكديگر 

در زمينه برنامه هسته اي ايران دست يافته اند.

فرصت دوباره آمريكا براي اعتمادسازي
اما عالوه بر استقبال صاحب نظران، تحليلگران و رسانه هاي 
ــخنان رئيس جمهور، در داخل كشور نيز چهره هاي  خارجي از س
ــته به دفاع از نطق حسن روحاني و سياست خارجي دولت  برجس
ــس قوه قضاييه گفت  ــاس ديروز رئي ــد و بر اين اس وي پرداختن
ــازي دوباره اي به اوباما  ــه اكنون ملت ايران فرصت اعتمادس ك
ــد اعتماد ملت ايران  ــت كه بتوانن ــردان آمريكا داده اس و دولتم
ــوه قضاييه، آيت اهللا  ــه گزارش روابط عمومي ق ــب كنند.ب را جل
ــي با متين و  ــئوالن عالي قضاي ــه مس آملي الريجاني در جلس
ــور گفت: مذاكره و روابط  ــخنان رئيس جمه منطقي خواندن س
ــورها ممنوع ذاتي نيست و آنچه موجب تاخير  ايران با ديگر كش
ــده بود مرهون بي اعتمادي  ــدن برخي مذاكرات ش يا انجام نش
ــا و بويژه آمريكايي ها بود.  ــه صداقت در گفتار و رفتار غربي ه ب
ــالب مبني بر اين كه  ــخنان رهبر معظم انق ــتناد به س وي با اس
ــا و بخصوص آمريكا نديده  ــابقه خوبي از غربي ه ملت ايران س
ــت، سخنان رئيس جمهور آمريكا در ابتداي حضور در عرصه  اس
ــور و اعمال متعاقب آن را نمونه اي از  ــي و اجرايي آن كش سياس
ــار و گفتار غيرصادقانه آمريكايي ها عليه ملت و دولت ايران  رفت

بيان كرد.
آيت اهللا آملي الريجاني با تاكيد بر اين كه نظام جمهوري 
ــالمي ايران در صورت وجود شرايط عادالنه و عزتمند و  اس
احترام متقابل ابايي از مذاكره ندارد، به سخنان رئيس جمهور 
ــازمان ملل درباره رفتار عملي مسئوالن ايران  آمريكا در س
ــت كه منتظر  ــاره كرد و گفت: در واقع اين ملت ايران اس اش
ــت و اين آنها هستند  رفتار صادقانه آمريكايي ها و غربي هاس
ــه صحبت هاي خود  ــان دهند كه آيا ب ــه بايد در عمل نش ك
ــت از رفتار متخاصم و متناقض  پايبند خواهند ماند و آيا دس
ــت؟ وي مذاكره را «در شرايط  خود با ايرانيان برخواهند داش
ــاوي و بر مبناي اعتماد عملي و تكريم  كامال عادالنه و متس
ــرد: در چنين مذاكره اي  ــت و تاكيد ك متقابل» ممكن دانس

احتمال رسيدن به نتايج مثبت وجود دارد.

ــانه هاي غربي  آيت اهللا آملي الريجاني القاي برخي رس
ــت  ــيني يا چرخش و نرمش ايران را نادرس ــاره عقب نش درب
ــازي و  ــذب خواند و افزود: ملت ايران در جريان غني س و ك
ــته اي حق خود را مي خواهد و از حق  ــتفاده از انرژي هس اس
ــرايط روزهاي اخير نشانگر  ــت و ش خود عقب نخواهد نشس
ــته هاي خود  ــالمي ايران به خواس پايبندي ملت و نظام اس
ــداف ملت ايران  ــت، چرا كه اه ــيني غربي هاس و عقب نش
ــت تاكتيك ها عوض شود،  ــده و گرچه ممكن اس عوض نش
ــته اي ملت  اما هيچ كس نمي تواند و حق ندارد از حقوق هس
ــورهاي غربي  ــد و اميدواريم با رفتار معقول كش ــاه بياي كوت

موانع پيش روي مذاكرات برداشته شود.

درخشش عقالنيت در سيماي روحاني
ــلح گفت: يك بار  ــتاد كل نيروهاي مس همچنين رئيس س
ديگر عقالنيت روحانيت شيعه در چهره رئيس جمهور اسالمي 
ــيد.به گزارش ايلنا، سردار  ــازمان ملل متحد درخش ايران در س
ــتاد كل نيروهاي  ــكر سيدحسن فيروزآبادي، رئيس س سرلش
ــخناني اظهار كرد: آقاي رئيس جمهور، مواضع  ــلح طي س مس
ــت ايران را به  ــتحكم مل ــح و انقالبي و حق طلبانه و مس صري
جهانيان نشان داد. سرلشكر فيروزآبادي تصريح كرد: سخنان 
ــت،  ــت جمهوري يك پيام داخلي هم داش ــام محترم رياس مق
ــرد كه بايد با  ــا بايد تحمل ك ــت مخالف را نه تنه ــا كه گف آنج

او كار كرد.

نطق رئيس جمهور، هوشمندانه بود
ــتيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا  در همين رابطه دس
ــمندانه خواند و با اشاره به سخنان اوباما  نيز نطق روحاني را هوش
ــوس  ــازمان ملل، گفت: آمريكايي ها به طور محس ــن س در صح
يك نوع نرمش و عقب نشيني را در مقابل ايران انتخاب كرده اند. 
ــاي اوباما به عنوان  ــوي اظهار كرد: براي اولين بار آق ــردار صف س
رئيس جمهور آمريكا اعالم كرد كه ما خواستار تغيير رژيم در ايران 
ــتيابي به انرژي هسته اي  ــتيم، يا به حق مردم ايران براي دس نيس
صلح جويانه احترام مي گذاريم و اين موضوع، حق ايران را تثبيت 
كرد. وي ادامه داد: موضوعاتي كه دكتر روحاني مطرح كرد هم از 

نظر حقوقي و هم از نظر سياسي كامال هوشمندانه بود.

بازتاب جهاني سخنان روحاني
رسانه ها و صاحب نظران داخلي و خارجي از سخنان روحاني در نيويورك استقبال كردند

هرچند مهم ترين بخش از سفر حسن روحاني به نيويورك 
ــازمان ملل متحد  ــا نطق بامداد ديروز او در مجمع عمومي س ب
ــخنراني رسمي رئيس جمهور كشورمان  رقم خورد، اما تنها س
نبود كه ديروز در صدر اخبار رسانه هاي جهان قرار گرفت، چرا 
ــانه ها و نيز در جريان  كه در كنار آن، روحاني در گفت وگو با رس
ــته، بار ديگر با استفاده از  ــخصيت هاي برجس ديدار با برخي ش
ــت هاي دولت خود در  ادبياتي ديپلماتيك، تالش كرد تا سياس
ــه بين المللي را به پيش برده و براي تعامل با جهان گامي  عرص

به جلو بردارد.
ــه  به گزارش جام جم، با وجود آن كه ديروز آمريكا و فرانس
ــنهادهاي ديپلماتيك اخير رئيس جمهور ايران استقبال  از پيش
ــي فرصت دهند و خواستار  كردند و وعده دادند كه به ديپلماس
ــدند، اما روحاني  ــالمي ايران ش گام هاي محكم جمهوري اس
ــا دولت هاي ديگر  ــت ايران ب ــا ميان دول ــن تعامل ه وراي اي
ــي ملت ها را نيز خطاب  ــورهاي جهان، تالش كرد تا برخ كش
قرار داده و پيام مردم ايران را به آنها منتقل كند.چنين بود كه او 
در گفت وگويي با كريستين امان پور، خبرنگار شبكه «سي .ان .
ــي خطاب به مردم آمريكا گفت:  ان» در پيامي به زبان انگليس
ــتي را از  ــردم آمريكا بگويم من صلح و دوس ــل دارم به م تماي

ايرانيان براي آمريكايي ها آورده ام.

مذاكره به نفع ايران باشد، با اوباما گفت وگو 
مي كنم

ــه گزارش فارس، با وجود آن كه اخيرا نامه هايي بين اوباما  ب
ــده و گمانه هايي دراين باره به وجود آمده  و روحاني رد و بدل ش
ــت كه روساي  جمهور ايران و آمريكا احتماال ديدار رو در رو  اس
در سازمان ملل در نيويورك داشته باشند، اما حسن روحاني در 
ــن گفت وگو تصريح كرد كه برنامه اي براي ديدار با «باراك  اي
ــا» رئيس جمهور آمريكا ندارد، اما اگر فرصتي پيش بيايد،  اوبام
ــي.ان.ان  ــا يكديگر گفت وگو كنند. روحاني به س ــد ب مي توانن
ــت و آمادگي ها  گفت: حرف هايي دراين باره صورت گرفته اس
براي اين كار نيز تا حدودي انجام شده است. وي تصريح كرد: 
ــان داد و به طور  ــكا تمايل خود را براي چنين ديداري نش آمري
كلي ايران تحت شرايط خاص مي تواند اجازه چنين ديداري را 
ــت به طور  بدهد، اما بر اين باورم كه هماهنگ كردن اين نشس

كامل، آن طور كه بايد، دشوار است.
ــخ به اين كه آيا اجازه مالقات با  رئيس جمهور ايران در پاس
ــر مي كنم رئيس جمهور  ــات آمريكايي را دارد، گفت: فك مقام
ــد، چنين  ــور در ميان باش ــر زمان كه منافع ملي كش ــران ه اي
ــران گفته اند كه اگر مذاكرات  ــازه اي را دارد. رهبر معظم اي اج
ــور الزم و ضروري باشد، مخالف مذاكره  براي منافع ملي كش

نخواهند بود.
ــود مي آمد، (ديدار)  ــه داد: اگر امروز فرصت به وج وي ادام
ــد و به احتمال خيلي زياد گفت وگو صورت  امروز برگزار مي ش

ــته اي يا تحوالت  ــه اول بر موضوع هس ــت و در وهل مي گرف
ــما بگويم رهبر  خاورميانه متمركز بود. بنابراين مي توانم به ش
ــت تا آزادانه درباره اين  معظم ايران، به دولت من اجازه داده اس

موضوعات مذاكره كنيم. 
ــت هم گفت: من قبال گفتم كه من  روحاني درباره هلوكاس
ــت به  ــتم و زماني كه بحث درباره ابعاد هلوكاس يك مورخ نيس
ــان  ــتند كه بايد از خود واكنش نش وجود مي آيد، مورخان هس
ــه هرگونه جرمي كه  ــا در كل من مي توانم بگويم ك ــد، ام دهن
ــت، از جمله جرمي كه  ــريت به وجود آمده اس در تاريخ عليه بش
نازي ها عليه يهوديان و غيريهوديان انجام دادند، تا جايي كه به 

ما مربوط مي شود، سزاوار سرزنش و محكوميت است.

اولين ديدار، پس از 8 سال
ــرده رئيس جمهور در  ــه برنامه هاي فش ــن در ادام همچني
ــفر به نيويورك، براي اولين بار پس از هشت سال،  ــيه س حاش
ــه با يكديگر ديدار و  ــور ايران و فرانس ــاي جمهور دو كش روس
گفت وگو كردند. «مسائل مورد عالقه روساي جمهور دو كشور 
و مسائل منطقه اي و بين المللي» محور اين گفت وگوها عنوان 

شده است. 
ــن روحاني در  ــاني دولت، حس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــاره به مناسبات طوالني  ــوي خود با اش ديدار با همتاي فرانس
ــي و  ــور در زمينه هاي گوناگون فرهنگي، سياس ــان دو كش مي
اقتصادي گفت: جمهوري اسالمي ايران و فرانسه مي توانند در 
خصوص توسعه روابط دوجانبه و مسائل و موضوعات منطقه اي 
ــي با يكديگر همكاري كنند. روحاني با بيان اين كه  و بين الملل
فرانسه از سال 2003 تا 2005 نقش مهمي درخصوص موضوع 
ــته اي ايران ايفا كرده است، درخصوص استفاده صلح آميز  هس
ــرد غيرمنطقي و  ــته اي، اظهار كرد: رويك ــران از انرژي هس اي
ــود دارد، بايد جاي خود را به  ــه در اين ارتباط وج ــي ك غيرقانون
ــازنده اي بدهد كه موجب حل و فصل مسائل شود.  رويكرد س
ــران بنا به  ــالمي اي ــور تصريح كرد: جمهوري اس رئيس جمه
ــالح هسته اي نيست و  داليل ديني و اخالقي هرگز به دنبال س
اين موضوع كه ايران حق برخورداري از تكنولوژي هسته اي را 
دارد، بايد از سوي همگان پذيرفته شده و زمينه هاي همكاري 

نيز گسترش يابد.
ــندي از  ــد نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرس ــوا اوالن فرانس

ــال 2005  ــتين بار از س ديدار با روحاني با بيان اين كه اين نخس
ــطح بين روساي جمهور  ــت كه ديداري در اين س ميالدي اس
فرانسه و ايران برگزار مي شود، آن را نقطه اميدبخشي توصيف 

كرد.
آمادگي صندوق بين المللي پول براي مهار تورم 

در ايران
ــنبه به  ــن رئيس صندوق بين المللي پول روز سه ش همچني
ــيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل  وقت نيويورك در حاش

متحد با حسن روحاني ديدار و گفت وگو كرد.
ــاني رياست جمهوري،رئيس  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــدار با مثبت ارزيابي كردن  ــدوق بين المللي پول در اين دي صن
ــر آمادگي اين  ــا در ايران ب ــرح هدفمندي يارانه ه ــراي ط اج
ــالمي در زمينه هاي  ــدوق براي همكاري با جمهوري اس صن
ــعه  ــت هاي مالي و ثبات اقتصادي و توس ــار تورم و سياس مه

زيرساخت ها تاكيد كرد.
 ديدار با نواز شريف، نخست وزير پاكستان و گيدو وستروله، 
وزير خارجه آلمان از جمله ديگر برنامه هاي روحاني در روزهاي 

گذشته بوده است.

روحاني در گفت وگو با شبكه سي .ان .ان:

پيام صلح و دوستي ايرانيان را براي آمريكايي ها آورده ام
مذاكرات هسته اي امروز

 پس از5 ماه انجام مي شود
ــب در  ــاعت 12 امش نهمين دور مذاكرات ايران و 1+5 س
شرايطي در نيويورك برگزار مي شود كه مذاكرات براي اولين 
بار به سطح وزيران خارجه ارتقا يافته و رياست هيات ايراني را 

نيز محمدجواد ظريف وزير امور خارجه برعهده دارد.
ــخنراني سران ايران و آمريكا در  به گزارش مهر، بعد از س
ــازمان ملل نگاه ها متوجه نخستين مواجهه وزيران خارجه  س
ــت تا  ــمي بين المللي اس ــت رس ايران و آمريكا در يك نشس
ــرات، راهبردها و  ــه مذاك ــن درخصوص ادام ــع طرفي مواض

دستوركار ها و نيز پيشنهادها مورد تبادل نظر قرار بگيرد.
ــف وزير امور  ــوي تلفني محمدجواد ظري ــد از گفت وگ بع
ــي اتحاديه  ــت خارج ــئول سياس ــتون مس خارجه ايران با اش
ــطح  اروپا و ديدار با وي در نيويورك، طرفين براي ديدار در س
وزيران خارجه به توافق رسيدند و عالوه بر اين مقرر شد ديدار 
ــاس در نشست  ــود. بر اين اس بعدي اواخر مهر در ژنو برگزار ش
ــران) محمدجواد ظريف رئيس هيات  ــداد فردا(به وقت ته بام
مذاكره كننده با همراهي عباس عراقچي و مجيد تخت روانچي 
دو معاون خود و عضو تيم مذاكره كننده هسته اي در مذاكرات 
با گروه 1+5 حاضر خواهد شد و در طرف ديگر كاترين اشتون 
ــئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و سرپرست گروه 5+1  مس
با همراهي سرگئي الوروف وزير خارجه روسيه، گيدو وستروله 
وزير خارجه آلمان، وانگ يي وزير خارجه چين، جان كري وزير 
ــه و ويليام  ــه آمريكا، لوران فابيوس وزير خارجه فرانس خارج
هيگ وزير خارجه انگليس در مذاكرات حضور مي يابند.ايران 
ــتانبول، دو دور در  ــون دو دور در ژنو، دو دور در اس و 1+5 تاكن

بغداد و مسكو و دو مرتبه در آلماتي رايزني كرده بودند.

وزير كشور: درباره استفاده از زنان
در مقام استانداري تصميمي نگرفته ايم

ــتانداران  بازار گمانه زني ها و رايزني ها درباره انتصاب اس
ــت و همين امر باعث شد تا وزير كشور ديروز در  هنوز داغ اس
ــوج، با پرسش هاي خبرنگاران در اين رابطه  بدو ورود به ياس
ــود. به گزارش فارس، عبدالرضا رحماني فضلي در  مواجه ش
ــخ به اين پرسش كه آيا از روحانيون و خانم ها نيز در اين  پاس
ــتفاده مي كنيد، تصريح كرد: هنوز تصميمي براي  منصب اس
ــتان قم بي شك استاندار  اين موضوع نگرفته ايم، ولي در اس

معمم نيز در دستور كار است.

هيات امناي دانشگاه آزاد
در كميسيون آموزش حاضر نشد

ــراي عزل فرهاد  ــگاه آزاد ب ــم هيات امناي دانش تصمي
ــجو باعث شد تا كميسيون آموزش مجلس در جلسه اي  دانش
كه از اعضاي هيات امنا نيز براي حضور در آن دعوت شده بود، 
به بررسي اين تصميم بپردازد؛ با اين حال به گفته سخنگوي 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، اعضاي هيات امناي 
ــگاه آزاد در اين جلسه كميسيون آموزش حاضر نشدند.  دانش
ــيون آموزش در گفت وگو با  ــد فياضي عضو كميس عبدالوحي
مهر درباره علت حضور نيافتن اعضاي هيات امناي دانشگاه 
ــيون آموزش گفت: دليلي عنوان نشده  ــه كميس آزاد در جلس
ــت، هيات  امنا تابع ساختار خودش است و ما در اين زمينه  اس
ــم و تكليف  ــد آن را حل كني ــتيم كه باي ــار يك خأل هس دچ

پاسخگويي به مجلس شوراي اسالمي مشخص شود.
ــت وزارت علوم هم درباره  ــروز جعفر توفيقي، سرپرس دي
ــجو گفت كه «تغيير رئيس دانشگاه آزاد براساس  عزل دانش
ــت و در دولت بحثي در اين باره  ــات امنا صورت گرف رأي هي

نشد، البته من به تغيير راي مثبت دادم.»

دانشگاه احمدي نژاد، همچنان زير ذره بين
ــش احمدي نژاد در  ــه دليل نق ــان، كه ب ــگاه ايراني دانش
تاسيس آن، به دانشگاه احمدي نژاد معروف شده است، هنوز 
ــي قرار  ــئوالن و چهره هاي سياس هم زير ذره بين برخي مس
ــه امام جمعه  ــا در اين زمين ــن اظهارنظره دارد و در تازه تري
ــايي و بقايي در هيات  ــاره به حضور مش موقت اصفهان با اش
ــت كه در صورت درست بودن  ــگاه گفته اس امناي اين دانش
حضور اين افراد در هيات امنا، نه تنها من بلكه مجموعه نظام 
ــت.  در اين خصوص حرف دارند و اين موضوع مورد بحث اس
ــه «در صورتى كه  ــر با اين حال به مهر گفت ــى رهب محمدتق
ــگاه در چارچوب قانون، تحت نظر شوراى  فعاليت اين دانش
ــد، مانعى قانونى  ــى انقالب فرهنگى و وزارت علوم باش عال

ندارد.»

دورخيز كارگزاران براي رسيدن
 به كرسي هاي مجلس دهم

در حالي كه برخي صاحب نظران از حركت چراغ خاموش 
ــروزي در انتخابات مجلس دهم خبر  ــان براي پي اصالح طلب
مي دهند، غالمحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران 
ــاره به آغاز برنامه ريزي هاي حزب متبوعش  سازندگي با اش
ــت كه «به فكر  براي انتخابات آينده مجلس، تائيد كرده اس
ــزب كارگزاران در تمام  ــتيم، ح انتخابات آينده مجلس هس
دوره هاي انتخابات فعال بوده و در انتخابات آينده نيز شركت 

خواهد كرد.»

آخرين نظرات مصباح يزدي 
درباره انتخابات رياست جمهوري

آيت اهللا محمدتقى مصباح يزدى، رئيس موسسه آموزشى 
ــى امام خمينى(ره) تازه ترين مواضع خود را درباره  و پژوهش
انتخابات رياست جمهوري يازدهم ارائه  كرد و گفت كه «خدا 
تدبيرى كرد كه كسى سر كار بيايد كه در شرايط فعلى مجبور 
ــد... همين باعث شد  ــد هواى خط رهبرى را داشته باش باش
ــته شود و نتوانند دوباره بگويند تقلب شده  دهان مخالفان بس
ــت، و انتخابات برنامه ريزى شده بوده، و  ــت، آزادى نيس اس
ــرق، او گفت «اگر كسى  ــت!» به گزارش مش ديكتاتورى اس
ــر كار مى آمد، چه بسا در اندك مدتى  ــتيم س كه ما مى خواس
ــت او را فراهم مى كردند، كه در آن صورت،  زمينه هاى شكس
به معنى شكست اصولگرايى و شكست آرمانخواهى بود، زيرا 
ــا، از اصالح طلبان تا كارگزاران و حتى احزاب و  همه گروه ه
ــف بودند و همه  ــه اصطالح اصولگرا با او مخال ــاى ب گروه ه
ــالف كردند و جبهه  ــابقه دار عليه او ائت ــان» س «اصولگراي

پايدارى را خط قرمز خودشان قرار دادند.»

روحاني عجله نكرد، شما هم عجله نكنيد!
ــيون اصولگرايان  ــادل، رئيس فراكس غالمعلي حدادع
مجلس ديروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي مبنى بر 
اين كه با توجه به صحبت هاى روساى جمهور ايران و آمريكا 
ــور، آيا مى توان شاهد بهبود روابط  در مورد رابطه بين دو كش
ــت:  اين همان عجله هايى  ــال بود، گف دو دولت بعد از 35 س

است كه خود آقاى روحانى نكرد، شما هم نكنيد.

حسن روحاني، چهارمين رئيس جمهور كشورمان است كه با حضور در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و سخنراني، به تشريح مواضع جمهوري اسالمي ايران پرداخت.
ــرما، بهار آوريد»  ــيد نيكى به كار آوريد/ چو ديديد س ــي كه «بكوش ــعار فردوس ــازمان ملل به عنوان رئيس جمهور ايران، با تكيه بر اين بيت از اش بامداد ديروز او در اولين حضور خود در مقر س

تالش كرد تا سياست  خارجي دولت تدبير و اميد را يك گام به جلو برده و پيام صلح و اعتدال ايرانيان را به جهانيان برساند.
مهم ترين محورهاي سخنراني حسن روحاني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد از اين قرار است:

جهان ما جهانى پر از بيم و اميد است؛ بيم جنگ و افراطي گري و... و در مقابل آن اميد 
ــح و نه براى جنگ» و اميد به  ــر جهان به «آرى براى صل ــال مردم و نخبگان در سراس اقب

ترجيح گفت وگو بر ستيز، و اعتدال بر افراط.
ــيارانه اميد و تدبير و اعتدال توسط مردم بزرگ ايران در انتخابات اخير...  گزينش هوش
ــان داد كه  ــاالرى دينى و انتقال آرام قدرت اجرايى [صورت گرفت]، نش كه با تبلور مردم س

ايران لنگرگاه ثبات در درياى ناآرامى هاى منطقه اى است.
عصر بازى هاى با حاصل جمع صفر پايان يافته است، ولى هنوز معدودى از بازيگران، 
روش ها و ابزارهاى كهنه شده و عميقا ناكارآمد را به كار مى گيرند تا برترى و سلطه پيشين 

خود را حفظ كنند.
ــته، با  ــلطه و برترى گذش اقدامات زورمدارانه اقتصادى و نظامى براى حفظ و تداوم س
ــازى جوامع و  ــده كه از جمله آنها، يكسان س مجموعه اى از قالب هاى مفهومى همراه ش
ــيم  ــرد و تقس تعميم ارزش هاى غربى به عنوان ارزش هاى جهانى، حفظ فرهنگ جنگ س
دو اردوگاهى جهان به «ماى برتر» و «ديگران دون تر» و ايجاد ترس و تهديد، از برآمدن 

بازيگران نوظهور در جامعه جهانى است.
ــد عليه صلح و امنيت بين المللى اند  ــه دم از تهديد ايران مى زنند يا خود تهدي ــى ك آنهاي

يا به تهديد دامن مى زنند.
ــطين مى رود، چيزى جز يك خشونت ساختارى نيست... كه  آنچه بر مردم مظلوم فلس

براى توصيف آن، آپارتايد مفهوم و واژه كم وزنى به نظر مى آيد.
ــران منطقه اى و بين المللى با  ــوريه] و از زمانى كه برخى از بازيگ ــداى بحران [س از ابت
ــليحاتى و اطالعاتى و تقويت گروه هاى افراطى، سعى در نظامى  ــرازير كردن منابع تس س

كردن اين بحران داشتند، ما تاكيد كرديم كه بحران سوريه راه حل نظامى ندارد.
ما ضمن محكوم كردن هرگونه استفاده از سالح هاى شيميايى، از پذيرش كنوانسيون 
ــتقبال مى كنيم و بر اين باوريم كه دستيابى  ــط سوريه اس ــالح هاى شيميايى توس منع س

گروه هاى افراطى و تروريست به اين سالح ها بزرگ ترين خطر فراروى منطقه است.
دانشمندان هسته اى ايران به چه جرمى توسط جنايتكاران ترور شدند... آيا تروركنندگان 

محكوم شدند؟
ــان آتش افروزى و  ــازى با واژه ها، هم ــود هرگونه لفاظى و ب ــا، با وج ــه تحريم ه نتيج
ــان تحريم را نمى گيرد؛  ــت. اين آتش فقط دامن قرباني ــى و نابودى انسان هاس جنگ طلب

بلكه به اقتصاد و زندگى مردم جوامع تحريم كننده نيز لطمه وارد مى كند.

جمهورى اسالمى ايران باور دارد كه با تركيب هوشمندانه اى از اميد و اعتدال مى توان 
ــت خارجى به آن  ــا را مديريت كرد... تركيب اميد و تدبير و اعتدال در سياس ــه چالش ه هم
ــبت به امنيت  ــالمى ايران به عنوان يك قدرت منطقه اى نس ــت كه جمهورى اس معناس
ــكارى چندجانبه و همه جانبه با  ــئوالنه برخورد مى كند و آمادگى هم ــه و جهان، مس منطق

ديگر بازيگران مسئول در اين عرصه ها را دارد.
ــوريه  ــى و صندوق راى در همه جاى جهان از جمله در س ما از صلح مبتنى بر دموكراس
ــونت آميز براى  ــورهاى منطقه دفاع مى كنيم و معتقديم راه هاى خش و بحرين و ديگر كش

بحران هاى جهانى وجود ندارد.
ــالمى،  ــلم ايران، به فرموده رهبر فرزانه انقالب اس پذيرش حق طبيعى، قانونى و مس

ساده ترين راه حل [پرونده هسته اي ايران] است.
ــتارجمعى هيچ جايگاهى در دكترين دفاعى ايران نداشته و با  ــته اى و كش ــالح هس س
ــت. منافع ملى ما ايجاب مى كند كه  ــاى بنيادين مذهبى و اخالقى ما در تعارض اس باوره

هرگونه نگرانى منطقى پيرامون برنامه هسته اى ايران را مرتفع كنيم.
تصور اين كه با مانع شدن از برنامه هسته اى ايران از طريق اعمال فشارهاى غيرقانونى 
ــوان صلح آميز بودن چنين برنامه اى را تضمين كرد، موهوم و به غايت غيرواقع بينانه  مى ت

است.
ــى رهبران  ــا را با دقت دنبال كردم؛ در صورت عزم سياس ــخنان پرزيدنت اوبام من س
آمريكا و خوددارى از دنبال كردن منافع گروه هاى فشار جنگ طلب، مى توان به چارچوبى 
براى مديريت اختالفات رسيد. در اين چارچوب موضع برابر، احترام متقابل و اصول مسلم 
ــنگتن شنيدن  ــد؛ البته در اين زمينه انتظار ما از واش ــده بين المللى بايد مبنا باش شناخته ش

صداى واحد است.
ــت كه «گزينه جنگ روى  ــنيده شده اس ــلط پياپى ش ــال ها، يك صداى مس در اين س
ــخن ناكارآمد و غيرقانونى بگويم «صلح در  ــت»، اما امروز بگذاريد در برابر اين س ميز اس

دسترس است».
ــنهاد مى كنم طرح «جهان عليه  ــت پيش ــالمى ايران در گام نخس به نام جمهورى اس

خشونت و افراطى گرى» در دستور كار سازمان ملل متحد قرار گيرد.

بايد به جاى گزينه ناكارآمد «ائتالف براى جنگ» در مناطق مختلف جهان به «ائتالف 
براى صلح پايدار» در سراسر جهان انديشيد.

روحاني در نيويورك چه گفت؟

AFP :ديدار رئيس جمهور كشورمان با همتاي فرانسوي خود از جمله برنامه هاي روحاني  در روزهاي گذشته  بود/ عكس

تاكيد شمخاني بر مقابله با 
دخالت بيگانگان در منطقه

ــاره به  ــورمان با اش ــوراي عالي امنيت ملي كش ــر ش دبي
ــتاي  ــم و ناامني را در راس ــوالت منطقه، ترويج تروريس تح
ــت و  ــتي دانس ــلطه و رژيم صهيونيس ــن منافع نظام س تامي
برلزوم يكپارچگي دولت ها و ملت هاي منطقه براي مقابله با 

بي ثباتي و دخالت بيگانگان تاكيد كرد.
ــعدون  ــمخاني در ديدار س ــنا، علي ش ــزارش ايس ــه گ ب
ــعه خدمات عمومي و تقويت  الدليمي، وزير دفاع عراق، توس
ــاخت هاي اقتصادي در عراق را مهم دانست و تصريح  زيرس
كرد: دولت و ملت ايران براي گسترش همكاري ها در سطح 

راهبردي با عراق در همه زمينه ها آمادگي دارند.
ــنگر قرار دارند و  وي افزود؛ ايران و عراق امروز در يك س
ــكالت منطقه اي و  با كمك يكديگر مي توانند براي حل مش

بين المللي گام بردارند.
ــوراي عالي امنيت ملي  ــده مقام معظم رهبري در ش نماين
ــودن مواضع ايران  ــات منطقي و معتدل ب ــا بيان اين كه اثب ب
ــدارد، در اين زمينه توضيح داد:  ــه تالش فوق العاده اي نياز ن ب
ــردمداران رژيم صهيونيستي  اقدامات و بيانات افراطيونـ  س
ــهيل كرده است.شمخاني  ـ فهم مواضع منطقي ايران را تس
همچنين با محكوم كردن اقدامات تروريستي عليه شهروندان 
عراقي و زائران، از اقدام دولت و ملت عراق در پيگيري اخراج 

اعضاي گروهك تروريستي منافقين قدرداني كرد.

رضاييان دبير شوراي عالي 
اطالع رساني دانشگاه آزاد شد

ــت  ــم سرپرس ــا حك ب
ــالمي،  اس آزاد  ــگاه  دانش
ــوراي عالي ارتباطات و  ش
ــاني در دانشگاه  اطالع رس
ــكيل و  ــالمي تش آزاد اس
ــمت  مجيد رضاييان به س
ــت دانشگاه  ــاور رياس مش
ــورا منصوب  ــر اين ش و دبي
ــي از متن اين  شد.در بخش

حكم آمده است:
ــاني و  ــع ارتباطات و اطالع رس ــام جام ــتيابي به نظ دس
ــگاه بزرگ و ملي،  ــازي براي اجراي آن در يك دانش بسترس
ــمار مي آيد. از اين رو بنا به تعهد،  از اولويت هاي كنوني به ش
ــانه اي و دانشگاهي، جنابعالي با  دانش و تجربه حرفه اي رس
هدف تحقق ماموريت فوق به سمت مشاور رياست دانشگاه 
ــاني دانشگاه آزاد  ــوراي عالي ارتباطات و اطالع رس و دبير ش

اسالمي منصوب مي شويد.
بر اساس اين حكم، روزنامه فرهيختگان، خبرگزاري آنا، 
ــارات و چاپخانه دانشگاه تحت  اداره كل روابط عمومي، انتش

مديريت جنابعالي اداره خواهد شد.

آزادي تعدادي از زندانيان 
ديگر همزمان با عيدغدير

ــه زندانياني كه چندي قبل آزاد  ــاره ب وزير اطالعات با اش
ــدند، اعالم كرد تعدادي ديگر از زندانيان در عيدغدير آزاد  ش

مي شوند.
ــيدمحمود علوي در  ــزي خبر، س ــزارش واحد مرك به گ
ــى درباره ادامه  ــه هيات دولت درپاسخ به پرسش پايان جلس
ــتين بار نيست كه  ــي اظهار كرد: نخس آزادي زندانيان سياس
ــده اند، اين كار مسبوق  ــمول عفو و بخشش ش زندانيان مش
به سابقه است و ادامه دارد.علوي با بيان اين كه هم اكنون در 
ــت، تاكيد كرد: نگاه مردم به آينده  جامعه آرامش حكمفرماس
ــت و طبعا همه اركان نظام و بويژه رهبر معظم  اميدوارانه اس
انقالب كه حكم پدر جامعه را دارند، عالقه مند هستند كه اين 
ــتمرار يابد و نگاه اميدوارانه به آينده پررنگ تر و پايدار  فضا اس
باشد.وي تصريح كرد: اين طبيعي است كه در جهت پايداري 
اين فضاي اميدوارانه و روشن بينانه شاهد اين گونه برنامه ها 

و آزادي جمع بيشتري از زندانيان باشيم.
وزير اطالعات يادآور شد: نظام اسالمي عالقه مند نيست 
ــي در زندان باشد، همان گونه كه عالقه مند است همه در  كس
ــد كسي به  چارچوب هنجارها زندگي و رفتار كنند و نياز نباش
زندان برود.علوي همچنين گفت: نظام عالقه مند است مردم 
در فضاي آزاد مشغول كار و زندگي خودشان بوده و از فضاي 

رافت و رحمت نظام هم برخوردار باشند.
ــش كه آيا آزادي اين زندانيان  ــخ به اين پرس وي در پاس
ــت رئيس جمهور از رهبر معظم انقالب  ــخي به درخواس پاس
بوده است،اظهار كرد: مسائل كلي را بيان كردم، طبيعي است 

كه در جزئيات همه چيز ممكن است.

رونمايى از سامانه هاى جديد 
موشكى قادر و نصر

سامانه هاى جديد موشكى قادر هواپايه و نصر هواپايه ديروز 
با حضور وزير دفاع رونمايى شد.

ــه گزارش مهر، اين رونمايي در چهارمين روز از هفته دفاع  ب
ــات پيروزمندانه  ــالروز عملي ــتانه پنجم مهر، س مقدس و در آس
ثامن االئمه(ع) و شكست حصر آبادان برگزار شد.سردار دهقان 
ــم رونمايى از اين سامانه ها گفت: متخصصان سازمان  در مراس
ــى و توليد انبوه  ــاع پس از طراح ــاى وزارت دف ــع هوافض صناي
موشك هاى كروز ضدكشتى قادر و نصر موفق شدند با خالقيت 
و ابتكار مثال زدنى، نسخه هواپايه اين موشك ها را نيز طراحى و 
توليد كنند.وزير دفاع گفت: با طراحى و ساخت اين موشك هاى 
ــتين بار در كشور صورت مى گيرد، ضمن  هواپايه كه براى نخس
ــورمان به موشك هاى  تجهيز جنگنده هاى نيروى هوايى كش
ــرفته قادر هواپايه با برد بيش از 200 كيلومتر و نصر هواپايه  پيش
ــدرت عملياتى و توان بازدارندگى  ــا برد بيش از 35 كيلومتر، ق ب
ــمگيرى افزايش مى يابد.سردار دهقان، قابليت  آنان به نحو چش
ــت باال در انهدام  ــريع، ارتفاع پروازى پايين، دق ــازى س آماده س
ــناورهاى دريايى، قدرت تخريب زياد  اهداف مورد نظر بويژه ش
ــاال در مقابله با اختالالت راديويى را از ويژگى هاى  و مقاومت ب

مهم اين سامانه هاى موشكى برشمرد.


