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نرمش قهرمانانه
عرصه دیپلماس�ی، عرصه لبخند و درخواس�ت مذاکره و مذاکره است اما همه این 
رفتاره�ا باید در چارچوب چالش اصلی فهم و درک ش�ود. با حرکت های صحیح 
و منطقی در سیاس�تهای خارجی و داخلی موافقم. با مسئله ای که سالهای پیش 
نرمش قهرمانانه خواندم موافقم چرا که این حرکت در مواقعی بسیار خوب و الزم 
اس�ت اما با پایبندی به یک ش�رط اصلی. درک ماهیت ط�رف مقابل و فهم صحیح 
هدفگذاری او ش�رط اصلی اس�تفاده از تاکتیک نرمش قهرمانانه است. یک 
ُکش�تی گیر فنی نیز برخ�ی مواقع بدلیل فنی نرمش نش�ان میدهد اما 

فراموش نمیکند که حریفش کیست و هدف اصلی او چیست؟
دیدار فرماندهان و پرسنل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 با رهبر انقالب. 26 شهریور 92

zaer newspaper

واکنش منفی نتانیاهو به 
سخنان روحانی

ویژه نامه

رییس جمهوردر سازمان ملل پیشنهاد داد

جهان علیه خشونت
 و افراطی گری 

اجالس سران سازمان ملل فرصت مناسبی بود 
که بتوان بی واسطه پیام انقالب اسالمی را که

مبتنی بر صلح ، معنویت وعدالت می باشد را به 

جهانیان مخابره کرد.پیامی که دیروز دکتر روحانی 
به نمایندگی از ملت بزرگ ایران خطاب به جهانیان 
قرائت کرد مبتنی بر راهبرد حکیمانه عزت،حکمت 
و مصلحتی بود که رهبر حکیم انقالب تبین فرمودند 
و س��ند محکمی بر اندیشه نفی ظلم و ظلم پذیری 
بود.حض��ور مقتدران��ه ای��ران در مهمترین اجالس 
بی��ن اللملی و اعتراف رییس جمه��ور آمریکا در به 

رسمیت ش��ناختن حقوق هس��ته ای ایران و بیان 
اینکه بر اس��اس فتوای رهبر معظم انقالب ساخت 
سالح هسته ای حرام است اعتراف جدیدی بود که 
امید می رود طرح جدیدی در سیاس��ت خارجی و 
مناس��بات بین المللی ایجاد می کند پیام دیروز به 

صراحت اعالم کرد... 
 ادامه در صفحه 3 

  سرمقاله
محمدرضا جمالی

پیام عزت، صلح و دوستی

wدکت�ر حس�ن روحان�ی رئی�س جمهور 
کش�ورمان در مجمع عمومی سازمان ملل 
پیشنهاد کرد: طرح » جهان علیه خشونت 
و افراطی گری« در دس�تور کار س�ازمان 

ملل متحد قرار گیرد.
حجت االس�الم حس�ن روحانی رئیس 
جمهوری کش�ورمان در ساعات اولیه روز 
چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد در نیویورک سخنرانی کرد.
رئی�س جمه�وری کش�ورمان در اغاز 
ب�ا تش�ریح اوض�اع کنونی جه�ان گفت: 
جهان م�ا جهانی پ�ر از بی�م  و امید، بیم 
جنگ و مناسبات خصومت آمیز منطقه ای 
و جهان�ی، بی�م نهادینه ش�دن خش�ونت 
و افراطی گ�ری، بی�م فق�ر و تبعیض ُخرد 
کننده، بیم تباهی و نابودی منابع حیاتی، 
بیم بی توجهی به کرامت و حقوق انسان و 
بیم غفلت از اخالق اس�ت اما در برابر همه 
این بیم ها، امیدهای جدیدی نیز وجود دارد.
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رییس جمهوردر سازمان ملل پیشنهاد داد
جهان علیه خشونت و افراطی گری

خبــــــــــــــــر

دکتر حس��ن روحانی رئیس جمهور کشورمان در 
مجمع عمومی س��ازمان ملل پیشنهاد کرد: طرح 
» جهان علیه خشونت و افراطی گری« در دستور 

کار سازمان ملل متحد قرار گیرد.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهوری 
کش��ورمان در س��اعات اولیه روز چهارش��نبه در 
مجمع عمومی س��ازمان مل��ل متحد در نیویورک 

سخنرانی کرد.
رئیس جمهوری کش��ورمان در اغاز با تشریح 
اوضاع کنون��ی جهان گفت: جهان ما جهانی پر از 
بیم  و امید، بیم جنگ و مناس��بات خصومت آمیز 
منطقه ای و جهانی، بیم نهادینه ش��دن خشونت و 
افراطی گری، بی��م فقر و تبعیض ُخرد کننده، بیم 
تباهی و نابودی مناب��ع حیاتی، بیم بی توجهی به 
کرامت و حقوق انسان و بیم غفلت از اخالق است 
اما در برابر همه این بیم ها، امیدهای جدیدی نیز 

وجود دارد.
امی�د مردم جهان به آری برای صلح و نه 

برای جنگ
دکت��ر روحانی گف��ت: امید و اقب��ال مردم و 
نخبگان در سراس��ر جهان ب��ه » آری برای صلح 
و ن��ه ب��رای جن��گ« ، و امید به ترجی��ح گفت و 
گ��و بر س��تیز ، و اعتدال بر افراط اس��ت که یک 
نمون��ه زنده آن، گزینش هوش��یارانه امید و تدبیر 
و اعتدال توس��ط مردم بزرگ ای��ران در انتخابات 
اخی��ر به وقوع پیوس��ت و با تبلور مردم س��االری 
دین��ی و انتقال آرام قدرت اجرائی نش��ان داد که 
ایران لنگرگاه ثبات در دریای ناآرامی های منطقه 

ای است.
گفتم�ان ه�ای تبلیغات�ی و بی اس�اس 
تهدیدی جدی علی�ه ثبات جهانی و امنیت 

انسانی
وی با اش��اره ب��ه اینکه در گفتم��ان متعارف 
سیاس��ی بین الملل��ی، ی��ک مرک��ز متم��دن ب��ا 
حاش��یه های غیرمتمدن به تصویر در آمده اس��ت 
اف��زود: گفتمان های تبلیغاتی و بی اس��اس دین 
س��تیزانه، اسالم هراسانه، ش��یعه هراسانه و ایران 
هراسانه به واقع تهدیدی جدی علیه ثبات جهانی 
و امنیت انس��انی اس��ت. یکی از ای��ن تهدیدهای 
خیال��ی، خطر موهوم ایران اس��ت. ب��ه بهانه این 
تهدی��د موهوم، چه اقدامات ناهنجار و چه جنایت 
ها در س��ه دهه گذش��ته صورت نگرفته اس��ت؟ 
تس��لیح صدام حس��ین به س��الح های شیمیایی 
و حمای��ت طالبان تنها نمون��ه ای از این جنایت 

هاست.
دکتر روحانی با تاکید براینکه آنهایی که دم از 
تهدی��د ایران می زنند، یا خود تهدید علیه صلح و 
امنی��ت بین المللی اند یا به تهدید دامن می زنند 
گفت: ایران نه تنها تهدید نیست، بلکه در آرمان و 
عمل، پیوس��ته منادی صلِح عادالنه و امنیت همه 

جانبه بوده است.
فاجعه انس�انی در سوریه نمونه گسترش 

فاجعه آمیز خشونت و افراط
رئیس جمهوری کش��ورمان با اش��اره به اینکه 
اکنون درکمتر منطقه ای از جهان، خشونت مانند 
غرب آسیا و شمال آفریقا خانمان سوز بوده است. 
مداخل��ه نظامی در افغانس��تان، جن��گ تحمیلی 
صدام حس��ین علیه ایران، اشغال کویت، مداخله 
نظامی علیه عراق و رفتار خشن سرکوبگرانه علیه 
مردم فلس��طین، ترور ش��خصیت های سیاسی و 
مردم عادی در ایران و بمب گذاری در کشورهای 

منطق��ه مثل عراق، افغانس��تان و لبن��ان را نمونه 
هایی از این دس��ت خش��ونت در سه دهه گذشته 

برشمرد.
وی آپارتای��د را مفه��وم و واژه کم وزنی برای 
جنایات��ی خواند ک��ه بر مردم بی گناه فلس��طین 
می رود و گفت: فاجعه انس��انی در س��وریه نمونه 
دردناکی از گسترش فاجعه آمیز خشونت و افراط 

در منطقه ماست.
هدف مش�ترک جامعه بی�ن المللی باید 

پایان سریع کشتار مردم بی گناه باشد
دکتر روحانی ب��ا تأکید دوباره بر اینکه بحران 
س��وریه راه حل نظام��ی ندارد اف��زود: نمی توان 
اهداف راهبردی و توس��عه طلبان��ه و بهم ریختن 
توازن و تعادل های منطقه ای را با پنهان ش��دن 
پشت کلمات بشردوس��تانه، تحقق بخشید. هدف 
مش��ترک جامعه بی��ن المللی باید پایان س��ریع 

کشتار مردم بی گناه باشد.  
دانشمندان هس�ته ای کشورمان به چه 

جرمی ترور شدند؟
دکت��ر روحانی با اش��اره به ترور دانش��مندان 
هس��ته ای کشورمان بدس��ت جنایتکاران با طرح 
این س��وال افزود: آنها به چه جرمی ترور ش��دند؟ 
س��والی که از سازمان ملل متحد و شورای امنیت 
باید پرسید این است که آیا ترورکنندگان محکوم 

شدند؟
وی اف��زود : تحری��م های غی��ر عادالنه هم به 
عنوان جلوه دیگری از خش��ونت، ذاتاً ضد صلح و 
ضد بش��ری هس��تند که برخالف تبلیغات تحریم 
گ��ران، دولت ها و نخبگان سیاس��ی را هدف قرار 
نمی دهن��د، بلکه بی��ش از همه م��ردم عادی را 

قربانی دعواهای سیاسی خود می کنند.
بردباری، تنها راه برون رفت از خش�ونت 

و افراط گرایی
دکتر روحانی تنها راه برون رفت از خشونت و 
افراط گرایی را بردباری در برابر مس��ائل گوناگون 
جهانی دانس��ت و افزود: نابردباری مس��ئلة امروز 
جهان ماست، باید بردباری را در پرتو اندیشه های 
دینی، رویکردهای فرهنگی و رهیافت های سیاسی 
تقویت کرد از این رو جمهوری اسالمی ایران باور 
دارد که با ترکیب هوشمندانه ای از امید و اعتدال 

می توان همه چالش ها را مدیریت کرد.
ترکی��ب امی��د و تدبیر و اعتدال در سیاس��ت 
خارجی ما به آن معناس��ت که جمهوری اسالمی 
ایران ب��ه عنوان یک قدرت منطق��ه ای با امنیت 

امید و اقبال مردم و نخبگان در سراسر 
جهان به » آری برای صلح و نه برای 

جنگ« 
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منطق��ه و جهان، مس��ئوالنه برخ��ورد می کند و 
آمادگی همکاری چند جانبه و همه جانبه با دیگر 

بازیگران مسئول در این عرصه ها را دارد.
ایران بدنبال راه حل مس�ایل اس�ت، نه 

تولید مشکالت
رئیس جمهوری کش��ورمان با تاکید بر اینکه 
ایران بدنبال راه حل مسایل و نه تولید مشکالت 
اس��ت گفت: هیچ پرونده و موضوعی نیست که با 
امید و اعتدال، با احترام متقابل، و با نفی خشونت 
و افراط قابل حل نباشد و پرونده هسته ای ایران 
نمونه ای از ان اس��ت که پذی��رش حق طبیعی، 
قانونی و مسلم ایران، بفرموده رهبر فرزانه انقالب 

اسالمی، ساده ترین راه حل این موضوع است.
دکت��ر روحان��ی در ادام��ه با تاکید ب��ر اینکه 
سالح هسته ای و کش��تار جمعی هیچ جایگاهی 
در دکتری��ن دفاعی ایران نداش��ته و ب��ا باورهای 
بنیادی��ن مذهبی و اخالقی ما در تعارض اس��ت 
گفت: منافع ملی م��ا ایجاب می کند که هرگونه 
نگران��ی منطقی درباره برنامه هس��ته ای ایران را 
مرتفع کنیم. لذا جمهوری اس��المی ایران ضمن 
پافش��اری بر اعمال حقوق خود و ضرورت احترام 
و همکاری بین المللی در اعمال این حقوق، آماده 
گفتگوهای بدون تأخیر برای اعتمادسازی متقابل 
و رفع دوس��ویه ابهامات از طریق شفافیت کامل 

است.
در صورت عزم سیاس�ی رهبران آمریکا 
م�ی ت�وان ب�ه چارچوب�ی ب�رای مدیریت 

اختالفات رسید
رئیس جمهوری کش��ورمان با تاکید بر اینکه 
ایران به دنبال تعامل س��ازنده بر اس��اس احترام 

متقابل و منافع مش��ترک با دیگر کشورهاس��ت 
افزود: در این چارچوب جمهوری اس��المی ایران 

در پی افزایش تنش با آمریکا نیست.
وی با اشاره به سخنان رئیس جمهوری امریکا 
گف��ت: در صورت عزم سیاس��ی رهبران آمریکا و 
خودداری از دنبال کردن منافع گروه های فش��ار 
جنگ طلب، می توان به چارچوبی برای مدیریت 
اختالفات رس��ید. در این چارچ��وب موضع برابر، 
احترام متقابل و اصول مس��لم شناخته شده بین 
الملل��ی بای��د مبنا باش��د. که الزمه ان ش��نیدن 

صدایی واحد از جانب واشنگتن است.
و  خش�ونت  علی�ه  جه�ان   « ط�رح 
افراطی گری« در دس�تور کار س�ازمان ملل 

متحد قرار گیرد
دکتر روحانی در ادامه گفت: سال هاس��ت که 
یک صدای مسلط پیاپی شنیده شده  که »گزینه 
جنگ روی میز است«، اما امروز بگذارید در برابر 
این سخن ناکارآمد و غیرقانونی بگویم » صلح در 
دس��ترس اس��ت« . پس به نام جمهوری اسالمی 
ایران در گام نخس��ت پیش��نهاد می کنم طرح » 
جهان علیه خش��ونت و افراطی گری« در دستور 
کار سازمان ملل متحد قرار گیرد و همه دولت ها 
و سازمان های بین المللی و نهاد مدنی تالش های 
جدی��دی را برای س��وق دادن جهان به این س��و 

سامان دهند.
اقای روحانی در پایان با ابراز امیدواری درباره 
این��ده جهان گف��ت: با همبس��تگی جهانی علیه 
خشونت و افراط، تردیدی نیست که آینده روشن 
اس��ت و اعتدال، آینده جهان را درخشان خواهد 

کرد.
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هواپیماهای  حم�الت  w روحانی 
بدون سرنش�ین به مردم بی گناه 

را محکوم کرد

w انتق�اد روحان�ی از دو مقول�ه 
تحریم ه�ا علیه ای�ران و اعمال 

خشونت در جهان

رییس جمه�ور  ش�رط  س�ه   w
ای�ران برای مدیری�ت اختالفات 
ایران و آمری�کا:  "موضع برابر"، 
"احترام متقابل" و "اصول مس�لم 

شناخته شده بین المللی" 

ای�ران  جدی�د  wرییس جمه�ور 
می گوید که کشورش به مذاکرات 

هسته یی تمایل دارد.

را  تحریم ه�ا  روحان�ی    w
"خشونت آمیز" توصیف کرد.

w رییس جمهور ایران خواستار 
مدارا و تفاهم شد

wروحانی: پذیرش حق مش�روع 
ای�ران در غنی س�ازی اورانی�وم 
بهتری�ن راه ب�رای ح�ل مس�اله 

هسته یی ایران است

در  »صل�ح  روحان�ی:  w حس�ن 
دسترس قرار دارد«

wروحانی در اولین سخنرانی اش 
در صحنه جهان�ی تاکید کرد که 
ایران ب�ه دنبال بهب�ود روابط با 

آمریکاست

م�درن  زندگ�ی  در  w روحان�ی: 
امروزی خش�ونت و افراط گرایی 

جایی ندارد.

w روحانی: راه ح�ل نظامی برای 
بح�ران س�وریه وجود ن�دارد و 
ش�یمیایی  س�الح  از  اس�تفاده 

محکوم است
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نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی س��خنرانی 
اخیر رئیس جمهور جمهوری اس��المی ایران در 
مجم��ع عمومی س��ازمان مل��ل را »طعنه آمیز و 

ریاکارانه« توصیف کرد.
به گزارش »المنار«، در حالی که سخنان روز 
گذشته »حس��ن روحانی« رئیس جمهوری ایران 
با واکنش های مثبت بس��یاری از س��ران جهان 
روبرو شده اس��ت، اما »بنیامین نتانیاهو« نخست 
وزیر رژیم صهیونیس��تی در بیانیه ای در واکنش 
به سخنان روحانی ادعا کرد:» در سخنان روحانی 
هیچ پیشنهاد عملی برای توقف برنامه هسته ای 
ایران و نیز به پایبندی ب��ه اجرای قطعنامه های 

شورای امنیت سازمان ملل شنیده نشد.«

نتانیاهو در این بیانیه مدعی شده است: نقشه 
ایرانیان دقیقا همان اس��تراتژی دائمی اس��ت که 
زم��ان بخرند تا فرصت بیابند برنامه های هس��ته 

ای خود را پیش ببرند.
» ب��اراک اوباما« رئیس جمه��وری آمریکا در 
س��خنان روز سه ش��نبه خود در مجمع عمومی 
س��ازمان ملل تأکید ک��رد، ایرانی ها حق دارند از 

انرژی صلح آمیز هسته ای برخوردار باشند.
از س��وی دیگ��ر، روس��ای جمه��وری ایران و 
آمریکا روز س��ه شنبه در سخنان خود در مجمع 
عمومی س��ازمان ملل اعالم کردن��د که در مورد 
چشم انداز ازسرگیری مذاکرات برای حل و فصل 

برنامه هسته ای ایران موافقند.

واکنش منفی نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی به سخنان روحانی
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ــر” رییس جمهور اتریش با دکتر “حسن روحاني” رییس  »هاینس فیش
جمهوري اسالمي ایران دیدار و گفت و گو کرد

ــن روحاني”  ــه با دکتر “حس ــوا اوالند” رییس جمهور فرانس “فرانس
رییس جمهوري اسالمي ایران دیدار و گفت و گو کرد

ــت وزیر پاكستان با دکتر “حسن روحاني”   “محمد نواز شریف “ نخس
رییس جمهوري اسالمي ایران دیدار و گفت و گو كرد

ــن  ــدوق بین المللي پول با دکتر “حس ــتین الگارد” رییس صن “کریس
روحاني” رییس جمهوري اسالمي ایران دیدار و گفت و گو کرد

دیدار وزیر امور خارجه آلمان با دکتر روحاني

سرمقاله

ــه ترکیه در کنار  ــف و داود اوغلو وزیر امورخارج ــدار خصوصی ظری دی
رودخانه اودسن

مالقات محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه با الورف وزیر خارجه روسیه

ــفیر ایران در  ــورمان و خزاعی س ــر امورخارجه کش ــوی وزی ــت و گ گف
سازمان ملل با عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته ای.

ــورمان نمایندگان همه کشورها در سالن  هنگام نطق رئیس جمهور کش
مجمع عمومی سازمان ملل حضور داشتند.

رئیس جمهور کشورمان با بدرقه حجه االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی 
رئیس دفتر مقام معظم رهبری به مقصد نیویورک تهران را ترک کرد.

پیام عزت، صلح و دوستی 
ادامه از صفحه اول 

در منطقه پرآشوب خاورمیانه 
ای��ران به دنب��ال صلح،آرامش و 
دوس��تی وبرادری اس��ت و این 
جریان یکطرفه و ظالمانه خبری 
و اطالع رس��انی اس��ت که می 
کوشد تا مبتنی بر جعل وفریب 
حقایق ایران را وارونه جلوه دهد.

تع��داد مالقات ه��ا با رییس 
جمهور و برجسته شدن خبر وی 
در اکثر رسانه های معتبر دنیا و 
تحلیل های متفاوت از س��خنان 
وی در محافل بین المللی  ثابت 
می کن��د ابتکار عمل سیاس��ت 
خارجی جمهوری اس��المی  که 
وحدت حداکثری با کش��ورهای 
و  اخت��الف  رف��ع  و  همس��ایه 
چنددستگی است به مثابه اهرم 
کارگش��ایی برای ایجاد دوستی 
در منطق��ه اس��ت و خونریزی و 

جنگ مطرود می باشد .
ای��ن پی��ام در بع��د منطقه 
ای ب��ه وح��دت و ب��رادری ب��ا 
دارد  اشاره  مسلمان  کشورهای 
و در بع��د خ��ارج از منطقه به 
احت��رام متقابل و به رس��میت 
ش��ناختن حقوق ملتها اش��اره 
دارد. به هر حال سخنان دکتر 
روحانی افراطیون  را در موضع 
ضعف قرار داده و حقانیت پیام 
را روشن کرده  ایران  دوس��تی 

است . 
و این بار نوبت مخاطبان این 
پیام اس��ت که ق��دم های جدی 

بردارند .
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