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اخبار ادبی و هنری

هدیه به خوانندگان

مرحومآیتاهللس�یدعلیقاضیطباطبایی: اگر کس��ی 
نم��از واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرس��د، 

مرا لعن کند.

تو را غایب نامیده اند، چون »ظاهر« نیستی، نه اینکه »حاضر« 
نباشی.

»غیبت« ب��ه معنای »حاضر نبودن«، تهمت ناروایی اس��ت 
ک��ه به تو زده اند و آنان که بر این پندارند، فرق میان »ظهور« 
و »حض��ور« را نمی دانند، آمدن��ت که در انتظار آنیم به معنای 
»ظهور« اس��ت، نه »حضور« و دلش��دگانت که هر صبح و شام 
ت��و را می خوانند، ظهورت را از خ��دا می طلبند نه حضورت را. 
وقتی ظاهر می شوی، همه انگشت حیرت به دندان می گزند با 
تعج��ب می گویند که تو را پیش از این هم دیده اند. و راس��ت 
می گوین��د، چرا که تو در میان مائی، زیرا امام مائی، جمعه که 
از راه می رسد، صاحبدالن »دل« از دست می دهند و قرار ازکف 
می نهند و قافله دل های بی قرار روی به قبله می کنند و آمدنت 

را به انتظار می نشینند...
و این��ک ای قبله هر قافله و ای »ش��بروان را مش��عله«، در 
آس��تانه آدینه ای دیگر با دلدادگان دیگری از خیل منتظرانت 

سرود انتظار را زمزمه می کنیم.

حرف اول
ج��ان عم��ق  از  آتش��ی  اول  ح��رف 

مهرب��ان ن��گاه  ی��ک  دوم  ح��رف   
ح��رف س��وم تک س��واری س��وی نور

ح��رف بع��دی اضط��راب ی��ک ظهور
بی ق��رار اش��ک های  پنج��م  ح��رف   

بی ش��مار روزه��ای  آخ��ر  ح��رف   
 حرف ه��ا را ی��ک ب��ه ی��ک آموختیم

اندوختی��م گن��ج  چ��و  را  انتظ��ارت   
 س��ال ها ای��ن درس از ب��ر کرده ای��م

 ی��ک چنی��ن روزی مق��رر کرده ای��م
 جمعه ه��ا در غیبت��ت س��ر می ش��ود

 چش��م  دل با اش��ک س��ر تر می شود
می کنی��م چش��م انتظاری  س��ال ها   

می کنی��م بی ق��راری  نباش��ی  ت��ا   
 غیب��ت کب��ری نم��اد ش��هر ماس��ت

 ن��ام س��ختی ک��ه برای��م آشناس��ت
 س��ال ها چش��م انتظ��ار م��ا ش��دی

ش��دی پی��دا  م��ا  نبودن ه��ای  در   
را خوان��ده ای ف��رج   س��ال ها عج��ل 

ن��ده ای فهما ره��ا  با ا  ر بودن��ت   
یم آش��فته ا و  فس��رده  ا س��ال ها   

ی��م خفته ا دنی��ا  موش��ی  فرا در   
 س��ال ها در ش��هر غ��م سرگش��ته ایم

برگش��ته ایم پوچم��ان  خی��ال  در   
ی��م نامیده ا منتظ��ر  را  اس��ممان   

دیده ای��م ظه��ورت  در  را  خ��دا  م��ا   
ش��دیم دوران  غای��ب  حض��ورت  در   

 آم��دی ای��ن ج��ا و م��ا پنهان ش��دیم
 ای��ن جه��ان حالش بدون تو بد اس��ت

 هر ک��ه در یادت نباش��د مرتد اس��ت
زهراکریمی

پیرترین جوان
بی��ا تاری��خ  امی��ر  زمی��ن،  ارب��اب 

ت��ا نخ��ل س��تم برکن��ی از بی��خ بی��ا
می گوی��م منتظ��ران  هم��ه  ق��ول  از 

بی��ا تاری��خ  ج��وان  پیرتری��ن  ای 
هوای تو
ن��دارد هوای��ی  هوای��ت  ج��ز  دل��م 

ن��دارد نوای��ی  نام��ت  غی��ر  لب��م 
قنوت��م و  نم��از  و  اذان  و  وض��و 

د ر ن��دا ی��ی  بها الی��ت  و ب��دون 
دل��ی ک��ه نش��د خان��ه ی��اس نرگس

خراب اس��ت و وی��ران، صفای��ی ندارد
نش��انم رخ  ب��ده  جوان��م  ت��ا  بی��ا 

ن��دارد وفای��ی  زندگان��ی  ای��ن  ک��ه 
***

ای آشکار پنهان
خورش��ید رخ مپوش��ان در ابر زلف، یارا

چون ش��ب سیه مگردان روز سپید ما را
م��ا را ز ت��اب زلفت افتاد عق��ده بر دل

بر زلف خم به خم زن دست گره گشا را
فخر جهانیان ش��د ننگ صنم پرس��تی

جان��ا ز پ��رده بنم��ای روی خدانم��ا را
ای آش��کار پنه��ان برق��ع ز رخ برافکن

ت��ا جل��وه ات ببین��م پنهان و آش��کارا
بی جل��وه ات ندارد ارض و س��ما فروغی

ای آفتاب تابان هم ارض و هم س��ما را
ب��از آ ک��ه از قیام��ت برپا ش��ود قیامت

تا نی��ک و بد ببیند در فعل خود جزا را
ای پ��رده دار عالم در پ��رده چند مانی؟

آخ��ر ز پ��رده بنگ��ر ی��اران آش��نا را
ب��ازآ که بی وجودت عالم س��کون ندارد

هجر ت��و در تزل��زل افکند ماس��وی را
حاجت به توس��ت ما را ای حجت الهی

آری به سوی سلطان حاجت بود گدا را
عمری گذشت و ماندیم از ذکر دوست غافل

از ک��ف به هی��چ دادیم س��رمایه بقا را
م��ا را فکن��ده غفلت در بس��تر هالکت

درمان کن ای مسیحا این درد بی دوا را
ای پرده دار عال��م در پرده چند پنهان؟

ب��ازآ و روش��نی بخش دله��ای باصفا را

روحانیدرمجمععمومیسازمانمللتأکیدکرد

واژه »آپارتاید« هم در توصیف جنایات اسرائیل كافی نیست
رئیسجمهورکشورماندرشصتوهشتمینمجمع
عمومیس�ازمانمللس�خنرانیودیدگاههایخوددر

خصوصمسائلمختلفرابیانکرد.
حجت االسالم روحانی سخنرانی نیم ساعته خود را در مجمع 
عمومی سازمان ملل در دقایق آغازین بامداد چهارشنبه به وقت 

تهران انجام داد.
روحانی در سخنان خود با انتقاد از روش های زورمدارانه و 
نظامی در مناسبات جهانی، گفت: در این گذر حساس در تاریخ 
مناسبات جهانی، عصر بازی های با حاصل جمع صفر پایان یافته 
است ولی هنوز معدودی از بازیگران روش ها و ابزارهای کهنه 
ش��ده و عمیقاً ناکارآمد را به کار می گیرند تا برتری و س��لطه 

پیشین خود را حفظ کنند.
نظامی گری و استفاده از ابزارهای نظامی و خشن برای انقیاد 
دیگران، نمونه ناکارآمدی از تداوم کنش های کهنه در شرایط 
نوین است. اقدامات زورمدارانه اقتصادی و نظامی برای حفظ و 
تداوم سلطه و برتری گذشته، با مجموعه ای از قالب های مفهومی 
همراه شده که همگی ضد صلح، ضد امنیت، ضد کرامت انسانی 

و ضد آرمان های بشری می باشند.
از جمله این قالب های مفهومی، یکسان س��ازی جوامع و 

تعمیم ارزش های غربی به عنوان ارزش های جهانی است.
قالب دیگر، حفظ فرهنگ جنگ سرد و تقسیم دو اردوگاهی 

جهان به »مای برتر« و »دیگران دون تر« می باشد.
خطرموهوم

رئیس جمهور کشورمان گفتمان های تبلیغاتی و بی اساس 
دین ستیزانه، اسالم هراس��انه، شیعه هراسانه و ایران هراسانه را 
تهدیدی  جدی علیه ثبات جهانی و امنیت انس��انی دانست و 
افزود: این گفتمان تبلیغاتی، با طرح و القای تهدیدات فرضی 
و خیالی ش��کل خطرناکی به خود گرفته اس��ت. یکی از این 
تهدیدات خیالی، خطر موهوم ایران است. به بهانه این تهدید 
موهوم، چه اقدامات ناهنجار و چه جنایت ها در سه دهه گذشته 

صورت نگرفته است؟
تس��لیح صدام حسین به س��الح های شیمیایی و حمایت 

طالبان تنها نمونه ای از این جنایت هاست.
صریحاً و با قاطعیت تمام و با اس��تناد به مدارک و شواهد 
متقن اعالم می دارم که آنهایي که دم از تهدید ایران می زنند، یا 
خود تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی اند یا به تهدید دامن 
می زنند. ایران نه فقط تهدید نیس��ت، بلکه در آرمان و عمل، 

پیوسته منادی صلح عادالنه و امنیت همه جانبه بوده است.
خشونتساختاریصهیونیستها

روحانی در بخش دیگری از س��خنان خود، جنایات رژیم 
صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین را خشونت ساختاری 
خواند و افزود: سرزمین فلسطین در اشغال است. حقوق اولیه 
فلسطینیان به طور فاجعه باری نقض می شود و آنها از بازگشت 
به خانه، محل تولد و دسترسی به سرزمین مادری محرومند.

جنایاتی که بر مردم بی گناه فلس��طین می رود، خشونت 
نهادینه ای را به نمایش می گذارد که برای توصیف آن، آپارتاید 

مفهوم و واژه کم وزنی به نظر می آید.
سوریهراهحلنظامیندارد

رئیس جمهور اس��المی ایران فاجعه انسانی در سوریه را 

نمونه دردناکی از گس��ترش فاجعه آمیز خش��ونت و افراط در 
منطقه دانست و افزود: از ابتدای بحران و از زمانی که برخی از 
بازیگران منطقه ای و بین المللی با سرازیر کردن منابع تسلیحاتی 
و اطالعاتی و تقویت گروه های افراطی سعی در نظامی کردن 
این بحران داش��تند، ما تاکید کردیم که بحران سوریه راه حل 

نظامی ندارد.
نمی توان اهداف استراتژیک و توسعه طلبانه و به هم ریختن 
توازن و تعادل های منطقه ای را با پنهان ش��دن پشت کلمات 

بشردوستانه، تحقق بخشید.
هدف مش��ترک جامعه بین المللی باید خاتمه س��ریع به 

کشتار مردم بی گناه باشد.
م��ا ضمن محکوم کردن هرگونه اس��تفاده از س��الح های 
ش��یمیایی، از پذیرش کنوانس��یون منع سالح های شیمیایی 
توس��ط سوریه استقبال می کنیم و بر این باوریم که دستیابی 
گروه های افراطی و تروریس��ت به این سالح ها بزرگترین خطر 

فراروی منطقه است که باید مد نظر قرار گیرد.
محکومیتتروردانشمندانهستهای

وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود ضمن محکومیت 
تروریس��م، اضافه کرد: اما خش��ونت ها و افراط هائی که تحت 
عنوان مبارزه با تروریسم و از جمله استفاده از هواپیماهای بدون 
سرنشین علیه مردم بی گناه صورت می گیرد نیز محکوم است.
در اینجا باید از ترور دانش��مندان هس��ته ای ایران توسط 

جنایتکاران نیز سخن بگویم. آنها به چه جرمی ترور شدند؟
س��والی که از ملل متحد و شورای امنیت باید پرسید این 

است که آیا ترورکنندگان محکوم شدند؟
تحریمهاجلوهایازخشونت

رئیس جمهور در ادامه به تحریم های غیرقانونی غرب علیه 
ایران اش��اره ک��رد و گفت: تحریم ه��ای غیرعادالنه، به عنوان 
جلوه دیگری از خش��ونت، ذاتا ضدصلح و ضد بش��ری هستند 
که برخالف تبلیغات تحریم گران، دولت ها و نخبگان سیاس��ی 
را ه��دف قرار نمی دهند، بلکه بی��ش از همه مردمان عادی را 

قربانی دعواهای سیاسی خود می کنند.
میلیون ها عراقی را فراموش نکنیم که در اثر تحریم هایی 

که با زرورق های  حقوقی در نهادهای بین المللی پیچیده شده 
بودند، آس��یب دیدند، جان باختن��د و هنوز عده قابل توجهی 
از آنه��ا در سرتاس��ر زندگی باید زجر بکش��ند. این تحریم ها 
خش��ونت آمیزند. هوشمند و غیرهوشمند و یک جانبه و چند 

جانبه ندارند.
این تحریم ها ناقض حقوق مسلم بشری، از جمله حق صلح، 
حق توسعه، حق دسترسی به بهداشت، حق آموزش و فراتر از 

همه حق حیات می باشند.
نتیج��ه تحریم ها، علیرغم هرگونه لفاظی و بازی با واژه ها، 

همان آتش افروزی و جنگ طلبی و نابودی انسان هاست.
ای��ن آتش فقط دامن قربانی��ان تحریم را نمی گیرد، بلکه 
ب��ه اقتصاد و زندگی م��ردم جوامع تحریم کنن��ده نیز، لطمه 

وارد می کند.
ایران؛قدرتمنطقه

وی در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران 
افزود؛ مردم ایران در انتخابات اخیر در حرکتی هوشمندانه به 

گفتمان امید و تدبیر و اعتدال رای دادند.
ترکی��ب امید و تدبیر اعتدال در سیاس��ت خارجی به آن 
معناس��ت که جمهوری اس��المی ایران به عن��وان یک قدرت 
منطقه ای نسبت به امنیت منطقه و جهان، مسئوالنه برخورد 
می کند و آمادگی همکاری چند جانبه و همه جانبه با س��ایر 

بازیگران مسئول در این عرصه ها را دارد.
ما از صلح مبتنی بر دموکراس��ی و صندوق رأی در همه 
جای جهان از جمله در س��وریه و بحرین و دیگر کشورهای 
منطقه دفاع می کنیم و معتقدیم راه های خش��ونت آمیز برای 
بحران های جهانی وجود ندارد و تنها به کمک خرد انسانی و با 
تعامل و اعتدال می توان بر واقعیت های تلخ جامعه بشری غلبه 
کرد. لذا تضمین صلح و دموکراس��ی، و تأمین منافع مشروع 
همه کش��ورها در جهان، و از جمله در منطقه خاورمیانه، با 
نظامیگری محقق نمی شود. ایران بدنبال راه حل مسایل و نه 

تولید مشکالت است.
هیچ پرونده  و موضوعی نیست که با امید و اعتدال، با احترام 

متقابل، و با نفی خشونت و افراط قابل حل نباشد.

راهحلموضوعهستهای
روحانی در ادامه س��خنان خود به پرونده هسته ای ایران 
اشاره کرد و گفت: پذیرش حق طبیعی، قانونی و مسلم ایران، 
به فرموده رهبر فرزانه انقالب اسالمی، ساده ترین راه حل این 
موضوع اس��ت، این یک شعار سیاس��ی نیست. بلکه براساس 
شناخت عمیق وضعیت فن آوری در ایران، شرایط بین المللی 
و پایان بازی  های با حاصل جمع صفر و ضرورت یافتن اهداف 
و منافع مشترک برای رسیدن به تفاهم و امنیت مشترک است.
به عب��ارت دیگر، ایران و دیگر کنش��گران باید دو هدف 
مشترک را به عنوان دو قسمت غیرقابل تفکیک راه حل سیاسی 

پرونده هسته ای ایران دنبال نمایند.
یک: برنامه هسته ای ایران و همه کشورهای دیگر می باید 

تنها در جهت اهداف صلح آمیز باشد.
من اینجا به صراحت اعالم می کنم که این هدف، صرف نظر 
از مواضع دیگر بازیگران، هدف جمهوری اس��المی ایران بوده 

و خواهد بود.
سالح هسته ای و کشتار جمعی هیچ جایگاهی در دکترین 
دفاعی ایران نداش��ته و با باورهای بنیادین مذهبی و اخالقی 

ما در تعارض است.
مناف��ع ملی ما ایجاب می کند که هرگونه نگرانی منطقی 

پیرامون برنامه هسته ای ایران را مرتفع نماییم.
دو: هدف دوم یعنی پذیرش اعمال حق غنی سازی و سایر 
حقوق هسته ای در خاک ایران تنها راه تامین هدف اول است.
دانش هسته ای در ایران بومی شده و فن آوری هسته ای از 

جمله غنی سازی به مرحله تولید انبوه رسیده است.
لذا تصور اینکه با مانع ش��دن از برنامه هس��ته ای ایران از 
طریق اعمال فشارهای غیرقانونی می توان صلح آمیز بودن چنین 
برنامه ای را تضمین کرد موهوم و به غایت غیرواقع بینانه است.
ل��ذا جمهوری اس��المی ایران ضمن پافش��اری بر اعمال 
حقوق خود و ضرورت احترام و همکاری بین المللی در اعمال 
این حقوق، آماده گفت وگوهای بدون تاخیر برای اعتمادسازی 
متقابل و رفع دو سویه ابهامات از طریق شفافیت کامل می باشد.
ایران به دنبال تعامل س��ازنده بر اساس  احترام متقابل و 
منافع مشترک با دیگر کشورهاست و در این چارچوب در پی 

افزایش تنش با ایاالت متحده نیز، نیست.
انتظارصدایواحدازآمریکا

رئیس جمهور در ادامه به مواضع سیاسی آمریکا اشاره کرد 
و گفت: من سخنان پرزیدنت اوباما را با دقت دنبال کردم؛ در 
صورت عزم سیاسی رهبران آمریکا و خودداری از دنبال کردن 
منافع گروه های فشار جنگ طلب، می توان به چاره جویی برای 

مدیریت اختالفات رسید.
در این چارچوب موضع برابر، احترام متقابل و اصول مسلم 

شناخته شده بین المللی باید مبنا باشد.
البته در این زمینه انتظار ما از واش��نگتن شنیدن صدای 

واحد است.
در این س��ال ها، یک صدای مس��لط پیاپی شنیده شده 
اس��ت که »گزینه جنگ روی میز است«، اما امروز بگذارید 
در برابر این س��خن ناکارآم��د و غیرقانونی بگویم »صلح در 

دسترس است.«

رئیسجمهورکشورماندرحاشیهنشستساالنه
مجمععمومیس�ازمانمللدرنیوی�ورکبابرخیاز
روس�اووزیرانخارجهکش�ورهایمختل�فدیدارو

گفتوگوکرد.
در همین ارتباط حسن روحانی رئیس جمهور با فرانسوا 

اوالند رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفت وگو کرد.
این دیدار که پش��ت درهای بسته برگزار شد حدود 40 
دقیقه طول کشید. در پایان این دیدار رئیس جمهور فرانسه با 
این کالم از همتای ایرانی خود جدا شد: اولین دیدار زمینه ساز 

دیدارهای بعدی است.
حس��ن روحانی نیز در این دی��دار غیرعلنی ضمن ابراز 

امیدواری به پایان یافتن جنگ در سوریه، حمایت خود را از 
برگزاری یک کنفرانس بین المللی صلح جدید که پیش از این 

نام »ژنو2« بر آن نهاده شده است، اعالم کرد.
در ادامه گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان با حضور 

در محل اقامت حسن روحانی با وی دیدار و گفت وگو کرد.
رئیس جمهور کشورمان در این دیدار با اشاره به نقش مهم 
ایران در مذاکرات هسته ای گفت: امیدوارم آلمان در حل وفصل 

مسائل هسته ای ایران نقش موثری ایفا کند.
وی آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای اطمینان بخشی 
به ملل دیگر در مورد مسائل هسته ای ایران را اعالم و تصریح 
کرد: ما مخالف تحریم های ظالمانه و یکجانبه هس��تیم، چرا 

که این تحریم ها غیرقانونی و غیرانسانی است.
وزیر امور خارجه آلمان نیز در این دیدار روابط دوجانبه 
بوی��ژه در زمینه تجاری ایران و آلمان را گس��ترده و قدیمی 
دانس��ت و گفت: آلمان به عنوان یک کش��ور تجاری تحریم 
را دوس��ت ن��دارد. وی مذاک��رات آینده گ��روه 1+5 با ایران 
را امیدوارکنن��ده دانس��ت و گفت: آلمان خواس��تار کاهش و 
انعطاف پذیری تحریم ها بوده و ما به دنبال راه حل سیاس��ی و 

دیپلماتیک در این موضوع هستیم.
همچنین هاینز فیسچر، رئیس جمهور اتریش درباره دیدار 
خود با دکتر حسن روحانی در حاشیه نشست ساالنه مجمع 
عمومی س��ازمان ملل گفت: این دیدار در فضایی دوستانه و 

راحت برگزار شد و دو طرف دیدگاه های خود را درباره موارد 
مختلف به راحتی بیان کردند.

نواز ش��ریف نخست وزیر پاکس��تان نیز با حسن روحانی 
رئیس جمهور ایران مالقات کرد.

در این دیدار دو طرف درباره گسترش همکاری اقتصادی 
و تحوالت منطقه ای به تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.

گفتنی اس��ت رئیس جمهور کشورمان در حاشیه مجامع 
عمومی س��ازمان ملل در دیدار نخس��ت وزیر فیجی و رئیس 
گروه 77 با وی، با اش��اره به اهمیت روابط جمهوری اسالمی 
ایران با فیجی، بر آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای توسعه 

مناسبات و روابط دوستانه با این کشور تاکید کرد.

درحاشیهمجمععمومیسازمانمللانجامشد

دیدارهای رئیس جمهور با سران كشورهای خارجی

کاخس�فیداعالمکردکهپیش�نهاددی�داراوباماو
روحانیازجانبطرفآمریکاییمطرحش�دهبودولی

هیئتایرانیپیشنهادایندیدارراردکرد.
نشست افتتاحیه روز سه شنبه مجمع عمومی سازمان ملل 
که با سخنرانی بان کی مون شروع و با سخنرانی روسای جمهور 
جه��ان از جمله اوبام��ا و روحانی ادامه یافت به گمانه زنی های 
چند روزه رس��انه های داخلی و خارجی درباره دیدار احتمالی 
اوباما و روحانی در حاشیه نشست مجمع عمومی پایان داد چرا 

که دیداری بین اوباما و روحانی صورت نگرفت.
در همی��ن رابطه پایگاه المانیتور در گزارش��ی اعالم کرد 
ک��ه هیچ دیداری بین »باراک اوباما« و »حس��ن روحانی« در 
هفته جاری انجام نمی گیرد زیرا ایران پیش��نهاد آمریکا را رد 

کرده است.
یکی از مقامات ارش��د کاخ سفید بعدازظهر روز سه شنبه 
اعالم کرد که کاخ سفید پیشنهاد رویارویی دو جانبه بین اوباما 
و روحانی در سازمان ملل را مطرح کرده است اما مقامات ایران 
روز سه ش��نبه به آمریکا اطالع دادند که در این نقطه از زمان 

انجام چنین کاری بسیار پیچیده است.
بن��ا به گ��زارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس نیز برخی از 
مقامات ارشد آمریکا گفته اند رئیس جمهور ایران و آمریکا که 
هر دو در ش��صت و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان 

ملل شرکت دارند با یکدیگر دیدار نخواهند کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس چنین دیداری شرایط  را برای 
ای��ران پیچی��ده می کند. اما، فعالیت هایی در جریان اس��ت تا 
دیدارهایی در س��طوح پایین تر صورت گیرد تا گامهایی جهت 

حل و فصل مناقشات برنامه هسته ای ایران برداشته شود.
در همین حال یک مقام آمریکایی به روزنامه وال استریت 
ژورنال  نیز گفت ایران پیشنهاد طرف آمریکایی برای مذاکره 

را رد کرده است.
گاردین نیز به نقل از یک مقام سازمان ملل نوشت: مقامات 
دو کشور ایران و آمریکا چند روز درباره »یک دیدار با برخورد« 
در سازمان ملل گفت وگو کرده بودند ولی در پایان »انجام این 

کار برای مقامات ایرانی بیش از حد پیچیده بود.
برنامهایبرایدیداربااوباماندارم

رئیس جمهورکشورمان نیز در مصاحبه با کریستین امان پور 
گزارشگر شبکه تلویزیونی سی ان ان تصریح کرد که برنامه ای برای 
دیدار با باراک اوباما ندارد اما روحانی در عین حال اذعان کرد 
که اگر فرصتی پیش بیاید می توانیم با یکدیگر گفت وگو کنیم.
وی تصریح کرد: آمریکا تمایل خود را برای چنین دیداری 

نش��ان داد و به طور کلی ایران تحت ش��رایط خاص می تواند 
اج��ازه چنین دی��داری را بدهد اما بر این باورم که زمان کافی 
برای هماهنگ کردن این نشس��ت به ط��ور کامل، آنطور که 

باید، دشوار است.
رئیس جمهور ایران در پاسخ به اینکه آیا اجازه مالقات با 
مقام��ات آمریکایی را دارند، گفت: فکر می کنم رئیس جمهور 
ایران هر زمان که منافع ملی کش��ور در میان باش��د، چنین 
اج��ازه ای را دارد. رهبرمعظ��م ایران گفته اند که اگر مذاکرات 
برای منافع ملی کش��ور الزم و ضروری باشد، مخالف مذاکره 

نخواهد بود.
وی ادام��ه داد: اگر امروز فرصت به وجود می آمد، )دیدار(

امروز برگزار می شد و اقدامات مقدماتی برای آن انجام می گرفت، 
به احتمال خیلی زیاد گفت وگو صورت می گرفت و در وهله اول 
بر موضوع هسته ای یا تحوالت خاورمیانه متمرکز بود. بنابراین 
می توانم به شما بگویم رهبرمعظم ایران، به دولت من اجازه داده 

است تا آزادانه درباره این موضوعات مذاکره کنیم.
روحانی درباره هولوکاست نیز به سی ان ان گفت: من قبال 
گفتم که من یک مورخ نیس��تم و زمانیکه بحث درباره ابعاد 
هولوکاس��ت به وجود می آید، مورخان هستند که باید بازتاب 
از خود نشان دهند اما در کل من می توانم بگویم که هرگونه 
جرم��ی که در تاریخ علیه بش��ریت به وجود آمده اس��ت، از 
جمله جرمی که نازی ها علی��ه یهودیان و غیریهودیان انجام 
دادند، تا جایی که به ما مربوط می ش��ود، س��زاوار سرزنش و 

محکومیت است.
رئیس جمهور همچنین در مصاحبه با شبکه »سی ان ان« به 
زبان انگلیسی پیامی را به مردم آمریکا ابالغ کرد و گفت: تمایل 
دارم به مردم آمریکا بگویم: من صلح و دوس��تی را از ایرانیان 

برای آمریکایی ها آورده ام.

کاخ سفید: ایران پیشنهاد آمریکا برای دیدار اوباما و روحانی را رد کرد

14 مهر؛ ثبت نام آزمون فراگیر ارشد پیام نور
رئیسمرکزآزموندانشگاهپیامنورگفت:فرآیندثبتنامبرایشرکت
درکنکورکارشناسیارشددانشگاهپیامنوریکشنبه14مهرآغازمیشود.

بهنوش س��لیم بهرامی با اش��اره به آغاز ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور از 
14مهرماه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org افزود: 
ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد تا 21مهر ادامه دارد.سلیم بهرامی درباره 
زمان برگزاری آزمون نیز اظهار داشت: اواخر آذر ماه یا هفته نخست دی ماه امسال، 

کنکور فراگیر کارشناسی ارشد برگزار می شود.

رئیسجمهوریاسالمیایرانبهدلیلسرومشروباتالکلیدرضیافتناهاردبیرکلسازمان
ملل،دراینمراسمحضورنیافت.

مقامات ارشد شرکت کننده در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل دیروز برای شرکت در ضیافت ناهار 
دبیرکل سازمان ملل دعوت بودند که حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان به دلیل سرو مشروبات الکلی 

از حضور در نشست خودداری کرد.
این در حالی است که گمانه زنی هایی درباره دیدار احتمالی روحانی و اوباما در این مراسم مطرح شده بود.
گفتنی است در گذشته نیز مقامات جمهوری اسالمی ایران از حضور در کلیه ضیافت های بین المللی که 

در آن نوشیدنی الکلی سرو شده امتناع کرده اند.

بهدلیلسرومشروباتالکلی
روحانی به ضیافت ناهار بان کی مون نرفت

س�خنرانیحجتاالس�المروحانیدرمجمع
عموم�یس�ازمانمل�لبهط�ورگس�تردهایدر

رسانههایمنطقهوبینالمللیبازتابداشت.
ش��بکه سی ان ان با پوشش سخنرانی رئیس جمهور 
کشورمان در شصت و هشتمین مجمع عمومی سالیانه 
س��ازمان ملل، گزارش داد این سخنان باعث خوشحالی 
مقامات کاخ سفید شده است که این خوشحالی منطقی 

است.
سفیر آمریکا در تل آویو در این زمینه گفت: سخنرانی 
روحانی دلگرم کننده بود اما حرف ها باید در عمل ثابت 

شود.
شبکه بی بی سی نیز از نیویورک گزارش داد: حسن 
روحانی در حاش��یه مجمع عمومی با شماری از رهبران 
جهان از جمله فرانسوا اوالند رئیس جمهور فرانسه دیدار 
کرد. س��خنان او نیز در مجمع عمومی، سنجیده بود. او 
تالش کرد شک و تردیدها درباره برنامه هسته ای کشورش 
را از بین ببرد. در این قس��مت بی بی سی بخش هایی از 

سخنان آقای روحانی را پخش کرد.
نشریه فرانس��وی لوموند نیز نوشت: حسن روحانی، 
رئی��س جمهوری ایران، در یک س��خنرانی مورد انتظار 
در مجمع عمومی س��ازمان ملل این اطمینان را داد که 

کشورش مطلقاً تهدیدی برای جهان و منطقه نیست.
پایگاه اطالع رسانی لوموند، افزود: روحانی در اظهارات 
خود که ساعاتی پس از سخنرانی همتای آمریکایی اش، 

ب��اراک اوباما صورت گرفت، بی��ان کرد که ایران مصمم 
به عمل مسئوالنه اس��ت. این نشریه اضافه کرد: رئیس 
جمهوری آمریکا در س��خنرانی خود در مجمع عمومی 
س��ازمان ملل گفت س��زاوار اس��ت از طریق کانال های 
دیپلماتیک با ایران وارد عمل شد و از همتای ایرانی خود 
خواستار عملی کردن گفته هایش به ویژه در زمینه برنامه 
هسته ای شد. همچنین یک رسانه آمریکایی تحلیل کرد 
با وجودی که باراک اوباما و حسن روحانی با هم »دست 
تاریخی« را ندادند، اما سخنرانی های آنها در سازمان ملل، 

نشانه تمایل طرفین به گفتگو است.
»بیزنس اس��تاندارد« با بیان این نکته می نویس��د: 
»این مسأله در اظهارات اوباما که می گوید واشنگتن »به 
دنبال تغییر نظام نیست« و بیان روحانی که تهران »به 
دنبال افزایش تنش« با آمریکا نیست، نمایان است.« این 
س��ایت اقتصادی، در ادامه، صحبت های اوباما در مجمع 
عمومی س��ازمان ملل را پاسخی به »نشانه های مثبتی« 
دانس��ته است که ایران پیشنهاد حل دیپلماتیک مسأله 
هس��ته ای را داده است. در حالی که ایران همواره سالح 
کشتار جمعی را به طور کلی رد کرده است،  اوباما مجدداً 
ای��ن صحبت را تکرار کرد ک��ه آمریکا خود را موظف به 
ممانعت از دس��تیابی ایران به سالح هسته ای می داند و 
گفت: »حاضر به پذیرش حرکت به سمت تولید یا استفاده 

از سالح کشتار جمعی نیستیم.«
درهایجدید

وب سایت روزنامه »اشپیگل« چاپ برلین، با طرح این 
سؤال که »آیا جنگ سرد واشنگتن- تهران، اندکی آرام 
خواهد شد؟« نوشت: »از روزهای قبل، شایعه داغی مبنی 
بر احتمال روبرو شدن رؤسای جمهور ایران و آمریکا در 
حاشیه نشست مجمع عمومی، فضای مطبوعاتی جهان 
را ب��ه خود اختص��اص داده بود. اما این اتف��اق »ظاهراً 
تصادفی« رخ نداد. ولی می توان سخنان دکتر روحانی را 
در سه محور خالصه کرد: نشانه های تنش زدایی و امید 
به آینده، آمادگی برای مذاکرات هس��ته ای، مخالفت با 

راه حل نظامی برای سوریه.«
بقیهدرصفحه10

بازتاب ها و واکنش ها به سخنان روحانی
در صدر اخبار رسانه های دنیا

تبلیغ رایگان یک نشریه زرد
 به نفع مجریان فراری

یک نش��ریه زرد که متعلق به  علی  پورمحمدی برادر وزیر دادگس��تری 
اس��ت، با انتشار ضمیمه غیرقانونی اقدام به تبلیغ و ایجاد فضا برای فراریان 

خارج از کشور کرده است!
نشریه »ح« که به صورت غیرقانونی و مستقل منتشر می شود، تصویر یک 
صفحه ای روی جلد خود را به مجری دلقک و لمپن سابق سیما، محمد - ح 

اختصاص داده است.
محمد - ح که با روابط ویژه! به صداوسیما راه یافته بود و همواره تالش 

می کرد بیشترین دستمزد را از تهیه کنندگان مطالبه کند.
او آرزوی خود را درس خواندن فرزندش به زبانی غیر فارسی اعالم می کرد!
وی در حال حاضر با پناهندگی به آمریکا در تلویزیون سلطنت طلبان به 

خوش رقصی به نفع بهائیان مشغول است.
او اخیرا در صفحه فیس بوک خود از رئیس جمهور آمریکا خواس��ته که 
اجازه دهد او در کنار تکفیری ها برای شکست دولت قانونی سوریه، بجنگد!

یک��ی دیگر از مجریان معرفی ش��ده در نش��ریه »ح« مج��ری بهائی و 
همجنس گرای شبکه تلویزیونی »من و تو«، »سالومه سیدنیا« است.

کج س��لیقگی نش��ریه »ح« دس��ت کم به یک دلیل قابل اعتنا از سوی 
نهادهای نظارتی اس��ت: »طرح عناصر درجه چندم سس��ت عنصر و معاند 
در بس��تری جدی!« روزنامه کیهان چندی قبل در س��تون اخبار ویژه خود 
اقدام غیرقانونی انتشار ضمیمه  نشریه مذکور را متذکر شده بود. امیدواریم 
معاونت جدید مطبوعاتی نس��بت به ادام��ه این گونه فعالیت های غیرقانونی 

توجه ویژه ای به عمل آورد.
شایان ذکر است شناسنامه نشریه مذکور بدون نام مدیرمسئول و صاحب 

امتیاز انتشار می یابد.
اعتراف یک فیلمساز به کپی کاری در رژیم شاه!

یکی از فیلمس��ازان قدیمی س��ینما که در زمان حکومت پهلوی دوم، 
به کارگردانی س��ینما روی آورد، در توجیه فیلم های آبگوش��تی گذشته اش 
در رژیم ش��اه، چنی��ن می گوید: »... من دلم می خواس��ت درباره چیزی که 
در اطرافم می دیدم و می ش��نیدم فیلم بسازم، ولی سانسور هیچ وقت اجازه 
نمی داد، فیلم های خارجی هم همیشه این فرصت را از ما می گرفتند. چون 
به ما می گفتند بروید عین آن فیلمها را بسازید. فیلم را جلوی ما می گذاشتند 

و می گفتند )عین( همین را بسازید.
بنا براین می ش��ود گفت ش��رایطی که س��ینما را احاطه کرده بود، برای 
من چاره ای باقی نمی گذاشت... هیچ کس نمی خواست بداند در جامعه چه 
می گذرد... مسئله شان این بود که یک سری کلیشه های سیاسی و تجاری را 

باز تولید و تبلیغ کنیم و پول دربیاوریم...«
این حرفها برگرفته از مصاحبه »ع.د« با ماهنامه فیلم، شماره 464 است. 
س��خنان فیلمسازی که به برکت انقالب اسالمی در اوایل انقالب و حتی در 
دهه 1370 فیلم های ارزشمندی را در کارنامه خود ثبت کرد و صاحب دفتر 

تولید فیلم و عنوان تهیه کنندگی شد.
فیلمس��از یاد شده از سال 1376 به این سو ناگهان مسیر خود را به 
س��وی فیلم های مبتذل تغییر داد و سپس در ماجرای »خانه سینما« با 
حمله به قفل و پلمب در خانه سینما که تصویر آن از رسانه های دشمن 
پخش ش��د خوراک خبری مناس��بی را برای ضد انقالب خارج و داخل 

کشور فراهم آورد.
مجادله مانی حقیقی و بهروز افخمی!

دو فیلم ساز، اخیرا گفت وگوی تلفنی جالبی را انجام دادند که در آن پای 
فیلم سازهای دیگر هم به میان آمده است.

آن طور که ش��بکه  ایران گزارش داده، در این گفت وگو، افخمی خطاب 
به مانی حقیقی می گوید:

»اونجا که نوش��تم صهیونیست ها در چهار گوشه جشنواره و فعالیتهای 
فرهنگی دنیا توی برج های تیر نشستن و همه چیزو زیر نظر دارن و همه جور 
توطئه می کنن، این حرف از خودم نبود؛ عباس کیارستمی این حرفو گفته...«

حقیق��ی در فیس بوک و در واکنش به نظر افخم��ی درباره بی اعتباری 
جشنواره کن، وی را فاالنژ خشک مغز خوانده بود!

متن گفت وگوی تلفنی فیلم س��ازان یاد ش��ده در صفحه »تصویر روز« 
دوشنبه هفته آینده منتشر می شود.

برایمقابلهبافتنهگرانوتکفیریها
شبکه تلویزیونی االزهر راه اندازی شد

االزهر اعالم کرده است در میانه ده ها شبکه جریان های اسالمی که در 
نش��ر فتنه و تکفیر دیگران فعالیت می کنند، این نخستین شبکه تلویزیونی 

خود را راه اندازی کرده است.
به گزارش فارس، االزهر پس از دو سال از اعالم نیت خود برای تاسیس 
چند شبکه تلویزیونی روز گذشته اعالم کرد فعالیت های نخستین شبکه خود 

را به صورت آزمایشی بر روی ماهواره »نایل ست« آغاز کرده است.
نقش انگلیس در فتنه 1388 به چاپ دوم رسید

به همت انتش��ارات مرکز اس��ناد انقالب اس��المی و با توجه به استقبال 
مخاطبان، کتاب نقش انگلیس در فتنه 1388 به چاپ دوم رسید. این کتاب 
برای نخستین بار در زمستان 1389 با توجه به اسناد موجود در آرشیو این 
مؤسسه به چاپ رسیده است که به تحلیل روابط بین ایران و انگلستان و به 

خصوص در وقایع بعد از انتخابات )فتنه 88( پرداخته است.
انگلیس��ی ها قبل از انتخابات دو حرکت تاثیرگذار جهت پیشبرد اهداف 
خودش��ان انجام داده بودند که اولی تاس��یس یک شبکه تلویزیونی به زبان 
فارس��ی بود و دومی اعزام یک س��فیر جدید تازه نفس جهت رویارویی بنام 
سایمون گس بود. در جریان وقایع انتخابات این سفارتخانه که از آن به عنوان 
النه جاسوسی جدید نیز یاد می کنند از هیچ فعالیت و عملی در مورد دخالت 

در امور داخلی ایران کوتاهی نکرد.
چاپ دوم این کتاب در ش��مارگان یک هزار نس��خه و 596 صفحه روانه 

بازار نشر شده است.

رایزنی  های ظریف در نیویورک
وزیرامورخارجهکشورماندرحاشیهنشستمجمععمومیسازمان
مللباوزرایخارجهکشورهایمختلفازجملهروسیه،آلمان،بحرین،

فنالندوبروندیدیداروگفتوگوکرد.
در دیدار ظریف و س��رگئی الوروف دو طرف راه های گس��ترش مناس��بات 
تهران - مسکو، تحوالت منطقه ای به ویژه بحران سوریه، تحوالت مهم بین المللی 

و موضوع هسته ای را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
در این دیدار ظریف و الوروف ضمن ابراز رضایت از روند گس��ترش روابط 
دوجانبه و بررسی راه های افزایش همکاری ها، پیرامون همکاری های دو کشور 
در حوزه های نفت، گاز، برق، صنعت و ماشین آالت گفت وگو کرده و درخصوص 

ادامه برنامه های همکاری کشورهای ساحلی حوزه دریای خزر رایزنی کردند.
ظریف همچنین در دیدار با گیدئو وستروله همتای آلمانی خود با تشریح 
مواضع کشورمان درخصوص تحوالت منطقه ای و بین المللی از جمله سیاست های 
جمهوری اس��المی ایران درخصوص مس��ئله هس��ته ای اظهار داشت: ما آماده 
مذاکرات مستقیم جدی هستیم و چنانچه این اراده جدی در طرف مقابل نیز 
باشد، حصول یک راه  حل در چارچوب مذاکراتی هدفمند و با یک جدول زمانی 

مشخص ممکن است.
در دیدار وزرای امور خارجه ایران و بحرین نیز که به درخواست وزیر خارجه 

بحرین صورت گرفت، آخرین وضعیت روابط تهران و منامه بررسی شد.
ظریف روز دوش��نبه نیز عالوه بر کاترین اش��تون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا با سیزده تن از همتایان خود شامل وزرای خارجه ترکیه، بلغارستان، 
گرجس��تان، عمان، کرواسی، اسلواکی، ایتالیا، سوئیس، ژاپن، یونان، انگلستان، 

استرالیا و هلند دیدار و گفت وگو کرد.


