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هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی)ره(: همه خطاها از حب دنیاست، از حب 
شهرت است. این حب دنیا را از دل خود بیرون کنید.

اخبار ادبی و هنری
کتابی از محمدرضا سرشار 

در ترکیه منتشر شد
کتاب »مهاجر کوچک« اثر محمدرضا 
سرشار با ترجمه »پلین سوال چاغالیان« 
به زبان ترکی استانبولی در ترکیه منتشر 

شد.
بــا حمایــت وابســتگی فرهنگــی 
کتاب»مهاجــر  ارزروم،  در  کشــورمان 
کوچک« اثر محمد رضا سرشار )رهگذر( و 

ترجمه »پلین سوال چاغالیان« به زبان ترکی استانبولی توسط انتشارات دماوند 
منتشر شد.

در این کتاب که در 80 صفحه چاپ و روانه بازار شده است، تالش نوجوانی 
را نشان می دهد که در جنگ پدر و مادرش را از دست داده است.

ایــن کتاب جوایز متعــددی از جمله لوح زرین و دیپلم افتخار نخســتین 
جشــنواره کتاب کودک و نوجوان، جایزه نخســت اولین سمینار بررسی رمان 
جنگ در ایران در قســمت نوجوان، کتاب برگزیده دومین جشنواره ادبی بنیاد 

حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس در بخش نوجوانان را دریافت کرده است.
همخوانی ده هزار نفری 

سرود 
»آمریکا ننگ به نیرنگ تو«

همخوانی ده هزار نفری سرود »آمریکا ننگ به نیرنگ تو«؛ پویشی است که 
به تازگی راه افتاده است.

به گزارش راه نوا، این پویش در نظر دارد در روز ۱۳ آبان ســال جاری این 
سرود را به صورت جمعی همخوانی کند.

متن این پویش که توســط صفحه  مردمی استکبارستیز ارائه شده است به 
شرح زیر است:
»بسم اهلل 

می خواهیم دور هم جمع شویم و سرود آشنای »آمریکا ننگ به نیرنگ تو« 
را یک دل و یک صدا، باهم فریاد بزنیم. این صدای مردم استکبارستیز ایران است.

پیش قدم:
برای اطالع از هماهنگی ها، دوستان خود را با این صفحه آشنا کنید.

قدم اول:
گروه خود را که حداقل از پنج نفر تشــکیل شــده باشد در دایرکت صفحه 
@estekbarsetiz  ثبت کنید و یک نفر بعنوان سرپرســت گروه، مشخصات و 

شماره تماس خود را همان جا اعالم کند.«
استقبال صدها نفر از نمایش غواص ها 

در زیر باران
اجرای نمایش »دریا دالن« با موضوع شهدای غواص زیر بارش شدید باران 
و با حضور صد ها نفر از مردم شــهر تهران در محوطه باز مجموعه تئا تر شــهر 

اجرا شد.
  به گزارش ابنا، چهارمین دوره جشنواره تئا تر شهر با استقبال پر شور مردم 
پایتخت با اجرای نمایش »دریا دالن« با موضوع شهدای غواص آغاز به کار کرد.
این نمایش زیر بارش شدید باران و با حضور صد ها نفر از مردم شهر تهران 
که تا پایان نمایش در محوطه باز مجموعه تئا تر شــهر در بوســتان دانشجو به 
تماشای اثری به یاد و احترام شهدای خط شکن غواص ایستاده بودند، اجرا شد.
در پایان اجرای این نمایش از خانواده شهیدان »سید منصور مهدوی نیاکی« 
و »حسینعلی بالویی« با اهدا هدیه و لوح تقدیر از سوی سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تهران تجلیل شد.
رئیس ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران ضمن دیدار با کارگردان 
و بازیگران این نمایش گفت: خوشــحالم که هنرمندان جوان برای خون شــهدا 
احســاس تکلیف می کنند و با زبان هنر یاد این عزیزان را گرامی می دارند. فارغ 
از هر نوع شعار، نمایشی لطیف و شاعرانه را اجرا کردید که بسیار تاثیرگذار بود.

چهارمین دوره جشــنواره تئاتر شهر تا دوم مهر در تاالر های تئاتر پایتخت 
برگزار می شود.

به دلیل بازی در فیلم قالده های طال
پادوهای فتنه 88 به یک بازیگر 

حمله کردند
برتری یک بازیگر ســینما در مســابقه طنز برنامه »خندوانه« باعث حمله 

عناصر کودتاچی به این بازیگر شد! 
 در ادامه نظرســنجی های برنامه »خندوانه« از مردم درباره بهترین اجرای 
طنز در این برنامه، امین حیایی نســبت به رقیب خــود در جایگاه باالتری قرار 
گرفت. اما اتفاق قابل تأمل در این باره این بود که برخی از چهره های سیاســی 
وابسته به جریان اصالحات امین حیایی را هدف حمله و توهین قرار دادند. یکی 
از این افراد »بزرگمهر حســین پور« بود که قبــال در روزنامه رقیب آرای باطله 
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کاریکاتور می کشید. او در فضای مجازی 
از مردم خواست تا به رقیب حیایی رأی دهند چون حیایی در فیلم »قالده های 

طال« بازی کرده است!
عالوه بر این، محمد علی ابطحی رئیس دفتر یکی از ســران فتنه در دوران 

ریاست جمهوری نیز رفتار مشابهی را انجام داد.
البته این نخســتین بار نیست که بازیگرها به خاطر نقش آفرینی در فیلمی 
مخالف منافع جریان وابسته به غرب، هدف حمله و هتاکی پادوهای این جریان 
قــرار می گیرند. پیش از این نیز بازیگرانی چــون مریال زارعی، بابک حمیدیان، 
علی رام نورایی، پروانه معصومی، شــهاب حســینی و ... نیــز به خاطر بازی در 
فیلم های انقالبی و دفاع مقدسی با فحاشی و ابراز نفرت از سوی طرفداران جریان 

اصالحات قرار گرفته بودند.
گفتنی اســت ابطحی معاون خاتمی- یکی از سه ضلع فتنه 88- در دادگاه، 
به دروغ بودن ادعای تقلب ســران فتنه اصرار داشت اما به محض آزادی، بازهم 

رنگ عوض نمود!
سهمیه فیلم های انقالب و دفاع مقدس 

برای اکران آزاد شد
معاون ارزشــیابي و نظارت، ضمن اشــاره به اهمیت اکران آثار سینمایي با 
موضوعات »دفاع مقدس«،» انقالب اســالمي« و»مقاومــت« از طرح معاونت 
ارزشــیابي و نظارت در جهت فراهم سازي شــرایط پخش خوب براي این آثار 

گفت. 
حبیــب ایل بیگي در این باره گفت: بر اســاس آیین نامه  شــوراي صنفي 
نمایش، دفاتر توزیع و پخش طي یک ســال مي توانند تنها هشــت فیلم آماده 
نمایش را براي اکران بپذیرند. معاونت ارزشــیابي و نظارت  در راستاي حمایت 
از تولیدات ســینمایي با موضوع »دفاع مقدس«،»انقالب« و »مقاومت«  و نیز 
دستیابي به شرایط پخش بهتر، از این پس در نظر دارد تا اکران فیلم هاي مورد 
ذکر را در سهمیه پخش دفاتر لحاظ نکنند. بر این اساس دفاتر پخش مي توانند 
نســبت به اکران این فیلم ها خارج از ســهمیه مصوب اقــدام نمایند.این اتفاق 
فرصت مناسب و شایسته اي در جهت بهینه سازي شرایط اکران فیلم هاي ارزشي 

با موضوعات مورد اشاره خواهد بود«.
وي درباره زمان اجراي این طرح افزود: موضوع با اعضاي محترم  شــوراي 
صنفي مطرح شــده  و بر طبق آیین نامه شوراي صنفي نمایش  طرح مورد نظر 
پس از تایید ریاست محترم  سازمان سینمایي، از آغاز هفته دفاع مقدس اجرایي 

خواهد شد.
روس ها هم »شیار 1۴3« را پسندیدند

فیلم سینمائی »شیار ۱4۳« به کارگردانی نرگس آبیار که در جشنواره فیلم 
»شرق و غرب« ارونبرگ روسیه حضور داشت موفق شد جوایز بهترین کارگردانی 

و بهترین بازیگر زن برای بازی مریال زارعی را کسب کند. 
این جوایز ، جمعه شــب در مراسم اختتامیه این جشــنواره به خانم آبیار 

اهدا شد.

به بهانه کپی برداری تلویزیونی
دانشگاهی كه هنوز با دانشگاه فاصله دارد!

سعید مهدوی خواه
روزگاری وقتی گفته می شــد که فالن فیلمفارسی یا مثال فیلم شبه روشنفکری، 
کپی فالن فیلم خارجی اســت، اگر چه آن فیلم خارجی، فیلم مطرحی محسوب شده 
و حتی بعضا عالقمند تماشایش بودیم اما عمل کپی نعل به نعل از آن و ساختن یک 
فیلم به اصطالح ایرانی را علیرغم تغییر نام ها و برخی صحنه ها، ناپسند، سطحی نگرانه 
و غیرهنری تلقی می کردیم. توضیح آنکه کپی برداری اساسا با الهام یا درس گرفتن از 
آثار هنری متفاوت است. موضوع اقتباس ادبی یا سینمایی که حاصلش می تواند چندین 
نسخه فیلم طی سال های مختلف و از زاویه نگرش فیلمسازان گوناگون باشد هم امری 
قابل قبول است. اما کپی سیر تا پیاز قصه یک فیلم و صحنه پردازی ها و حتی دیالوگ ها 
و کوچترین حرکات و رفتار شخصیت های آن بدون کاربرد هیچگونه خالقیت، به هیچ 

وجه نمی تواند عنوان برداشت هنری یا الهام سینمایی و یا اقتباس را داشته باشد.
متاســفانه این عمل در سال های پس از انقالب هم در عرصه سینمای ایران ادامه 
یافت و کوس این رسوایی تا آن حد در همه جا پیچید که گفته می شد تهیه کنندگان و 
تولید کنندگان فیلم، نوار ویدئویی فالن فیلم خارجی را در اختیار نویسنده و کارگردان 
قرار داده و از وی می خواهند با کمی تغییرات در عناوین و صحنه های غیرقابل نمایش، 
عین آن را ساخته و تحویل دهند! اما تاسف  بیشتر آنجا بود که فیلم های خارجی کپی 
شــده، حتی از میان آثار مطرح و خوش ساخت هم انتخاب نشده و اغلب از میان آثار 

بسیار تجاری و ضعیف و ساده پسند بیرون می آمد!!
کار کپی و تقلیدهای تصویری به ســینما محدود نشد و با گسترش ماهواره ها و 
کانال های ماهواره ای، به تقلیدهای ســطحی و ســاده نگرانه از برخی  برنامه های بعضا 
ســخیف شبکه های ماهواره ای کشید، خصوصا از شبکه های فارسی زبان که به اعتراف 

خودشان اغلب از سطح استاندارد برنامه های تلویزیونی بسیار عقب هستند.
انگار همان توهمی که گریبان آن تولیدکنندگان فیلمفارسی را گرفته بود که گویا 
بیننده فیلم های سطحی و تجاری خارجی در بین تماشاگران سینمای ایران، فراوان بوده 
و همین امر می تواند فروش کپی فارسی آن فیلم ها را هم زیاد کند، در سال های اخیر به 
مقلدان برنامه های ماهواره ای هم سرایت کرد و موجب شد که سخیف ترین برنامه های 
شبکه های فارسی زبان خارج کشور و حتی دکور و ساختار و طرز رفتار مجریان آن ها 
نیز کپی شــود! ضمن احترام به همه برنامه سازان و مدیران متعهد و خالق  رسانه ملی 
بایستی ابراز تأسف کرد که این تقلیدهای سبک و کپی برداری های سخیف، مدتی است 
به بعضی برنامه های این رسانه نیز سرایت کرده و در حالی که رسانه ملی و برنامه هایش 
باید سرمشــق و الگوی دیگر رسانه ها باشد، بعضاً ضعیف ترین برنامه ها و سبکسرترین 
مجریان کانال های آن سوی آب ها، با دم دست ترین شیوه ها، مورد تقلید قرار می گیرند.
به خاطر دارم حدود ۱5 ســال پیش یکی از هنرپیشــگان و برنامه سازان فراری 
که عناد و دشــمنی اش با انقالب و نظام اسالمی را هیچگاه پنهان نکرده و از شناخته 
شده ترین ضد انقالبیون به اصطالح هنری در میان جماعت لس آنجلس نشین به شمار 
می رود، در یکی از مصاحبه هایش اعتراف کرد که تمام شــبکه های تلویزیونی فارسی 
زبان در خارج از ایران، همه تالش و کوشش و آرزویشان این است که به لحاظ کیفیت 
برنامه های تولیدی به پای شبکه های تلویزیونی جمهوری اسالمی برسند! اما متأسفانه 
پس از این سالها، اینک شاهدیم که تمام تالش و کوشش برخی برنامه سازان تلویزیون 
جمهوری اسالمی این است که از سخیف ترین برنامه های همان شبکه های فارسی زبان 
کپی بردارند!! شاید بتوان نخستین حرکت در این مسیر را کپی برداری )البته ساختاری 
و نه محتوایی( از برنامه »اتاق خبر« شــبکه »من و تو« دانست که به انحاء مختلف در 
چندین برنامه خبری شبکه های مختلف سیمای جمهوری اسالمی صورت گرفت. این 
کپی برداری از مجله خبری شبکه اول شروع شد تا بخشی از برنامه صبحگاهی شبکه 
خبر و... و باالخره بانازل ترین صورت به شــبکه افق و برنامه »عصرانه« آن رسید که با 

توجه به رویکرد و ماهیت و برنامه های دیگر این شبکه، تأسف بارتر بود.
با این اوصاف شــاید نتوان ایراد چندانی به تقلید نعل به نعل مجموعه تلویزیونی 
»هفت سنگ« از سریال آمریکایی »خانواده مدرن« گرفت که صدای مجالت خارجی 
مانند »ورایتی« را هم درآورد و سبک زندگی یک خانواده آمریکایی را با تمام وجوهش 
در میــان خانواده های ایرانی )آن هم در ماه مبــارک رمضان( رواج می داد البته به جز 
همجنس گرا بودن دو مردی که در آن سریال آمریکایی می خواستند سرپرستی کودک 
بی سرپرست را قبول کنند و همچنین دختر بودن فرزند خانواده که دوست پسرش را 

به خانه دعوت کرده است!!
شباهت حیرت انگیز دکور برنامه های »ماه عسل« و به خصوص »امشب« به دکور 
کنسرت خوانندگان بدنامی همچون »مدونا« و »ادل« را نیز در نگاهی خوش بینانه شاید 
بتوان ناشی از کم اطالعی تهیه کنندگان و کاله گشاد طراح صحنه بر سر آنها تلقی کرد.
اما با تقلید مجری جوان برنامه جدید »جیوگی« از فالن مجری شــبکه تلویزیونی 
صدای آمریکا VOA چه باید کرد که کوچکترین سکنات و ریزترین حرکات وی را حتی 
در تأکیدات کالمی، از قلم نینداخته و همچون سرمشق مدرسه ای مورد اقتدا قرار داده 
است؟! ضمن اینکه وقتی در برنامه اش ناگهان به سراغ سوابق سیاسی میهمانش )که به 
منتقد سینمایی معروف است( می رود! و از به اصطالح مبارزاتش در خارج و داخل کشور 
برای انقالب سخن می گوید و ... از سوابق گروهکی اش حرفی نمی زند که وی در آن سالها 
عضو ســازمان به اصطالح انقالبی حزب توده بوده، سازمانی که بعداً به حزب رنجبران 
تغییر نام داد و از گروهک های مائوئیستی ضد انقالب شد. مجری برنامه »جیوگی« وقتی 
از سوابق میهمانش طی سالهای پس از انقالب سخن می گوید، سالهای ۱۳60 تا ۱۳67 را 
سانسور می کند چرا که میهمان گرامی در آن سالها به جرم سخنگویی حزب رنجبران در 
زندان جمهوری اسالمی بوده و اگرچه تصویری یک ثانیه ای از مصاحبه و اعترافات وی در 
زندان به صورت گذرا پخش می شود اما توضیحی درباره آن تصویر داده نمی شود. همین 
میهمان سیاســی/ سینمایی که بارها و بارها در مصاحبه های مختلف، شخصیت شهید 
ســید مرتضی آوینی را تحریف کرده، باز هم در این برنامه تلویزیونی به تحریفات خود 
ادامه داده و وی را در تعامل با جریان روشنفکری معرفی نموده و ضمن اینکه خودش را 
با شهید آوینی در یک جبهه قرار می دهد، می گوید آنها )یعنی خودش و آوینی!( فرهنگ 
را هیچگاه ذیل سیاست تعریف نکرده و این دو مقوله را اساساً منفک از هم می دانستند، 
از همین روی کاماًل در تقابل با روزنامه هایی مانند کیهان قرار داشتند و به همین دلیل 

امثال کیهان به تخریب او و آوینی دست می زده اند!
این در حالی اســت که شــهید آوینی در مقاالت متعدد خود، اساساً برای جریان 
روشــنفکری در ایران اصالتی قائل نبود و آن را به تمام معنا مصداق غربزدگی و تقلید 
کورکورانه از غرب محسوب می کرد. شهید آوینی در پاسخ به مطلب مسعود بهنود که 
در مجله آدینه شــماره 59 چاپ شده و تحت لوای فرهنگ، انقالب و نظام اسالمی را 
تحریف کرده و آینده آن را زیر عالمت سؤال برده بود، مقاله »تحلیل آسان« را نوشت 
که ابتدا در روزنامه کیهان به صورت پاورقی و سپس در شماره ششم مجله سوره چاپ 
شد. مقاله ای که نشانه ای گویا و بارز از نگرش و نوع برخورد قاطع و تند شهید آوینی با 
جریان به اصطالح روشنفکری )که خودش آن را »شبه روشنفکری« می خواند( است. او 
در این مقاله برخالف تأکیدات مکرر میهمان برنامه »جیوگی« فرهنگ را ذیل سیاست 
تعریف می کند)۱( و باز هم علیرغم ادعای میهمان مذکور مبنی بر تقابل کیهان با آوینی 

)و بالعکس( مقاله اش را به روزنامه کیهان می دهد تا در آن به چاپ برسد.
اگرچــه به مانند اختالف ســلیقه ای که در میان مؤمنین به انقالب اســالمی و 
دوستداران نظام جمهوری اسالمی در تمامی عرصه های فرهنگی و سیاسی وجود دارد، 
بعضی تفاوت های سلیقه ای )و نه بر سر اصول( مابین کیهان و شهید آوینی هم وجود 
داشــت اما همچون اختالف سالیق در میان جامعه مسلمین، دلیل بر تقابل و تفرقه و 
دشــمنی به حســاب نمی آمد. در همین جهت بود که شهید آوینی در پاسخ به چند 
ســؤال، مقاله ای دیگر برای کیهان نوشت که در بهمن ســال ۱۳70 بازهم به صورت 
پاورقی در این روزنامه به چاپ رســید. اما جدای از همه این حرف و ســخن ها، معلوم 
نیست چرا مجری جوان برنامه »جیوگی« برای معرفی ابتدایی میهمان سینمایی اش، از 
نویسنده ضد دین و هتاک، صادق هدایت مایه می گذارد و وی را عنصر شاخص جریان 
روشــنفکری معرفی کرده و پس از آن با سؤاالت و نتیجه گیری های یکطرفه اش ضمن 
هویت دادن به این جریان در گذشــته و حال این سرزمین سعی می کند برای شهید 

آوینی هم یک وجه روشنفکری بتراشد؟!!
مخلص کالم اینکه ملت ایران، شرایط بودجه ای و کمبودهای کنونی رسانه ملی را 
درک می کند و انتظارات چندان باالیی از آن ندارد. ولی کالم امامش را به خاطر دارد که 
این رسانه باید دانشگاه باشد و طبیعی است دانشگاه، آنگاه دانشگاه است که تولید علم 
)و در اینجا تولید رسانه ای( داشته باشد نه اینکه ضمن الگو قرار دادن سطح پایین ترین 
تولیدات رسانه ای فراریان به خارج کشور، همچنان پس از گذشت ۳7 سال از پیروزی 
انقالب اسالمی بخواهند شخصیت شهدای انقالب را به نفع جریانات الییک و سکوالر 
تحریف کرده، عناصر معلوم الحال هتاک رابه عنوان نویسنده شاخص روشنفکر نبش قبر 

نموده و از این طریق راه نفوذ بیگانگان را فراهم سازند.
1- شهید آوینی در بخشی از مقاله »تحلیل آسان«، شبه روشنفکرانی مانند بهنود که برای 

انقالب و نظام اسالمی نسخه های انگلیسی و آمریکایی می پیچند را اینگونه لقب می دهد:
»... میراث خوران خوش نشین دیار غرب و وابستگان داخلی استکبار و خودباختگان مرعوب 
مدینه فاوستی، رّجالگان و ُزنّاربستگان دیر »مایکل جکسون« و »بوش« قداره بند و بزمجه های 
از ترس رعد و شیفتگان جزایر ناتورالیست ها و مداحان پروسترویکای مفلوک شوروی مفلوک تر 
و نوچه های کمربسته برق به ســوراخ خزیده... پهلوان پنبه های ُجّبان فضای خالی میان سطور 

نشریات نشخوارگر جویده های فرنگیان...«

پای درس علی)ع(

رضایت از فعل دیگران 
به معنای همراهی با آنان است

»امام علی)ع(: آن کس که از کار مردمی خشنود باشد، چونان 

کسی است که همراه آنان بوده است و هرکس که به باطلی روی 

آورد، دو گناه برعهده او باشد: گناه کردار باطل، و گناه خشنودی 

به کار باطل«                                 نهج البالغه- حکمت15۴

گزارش کیهان از فصل داللی زنجیره ای ها

رابطه با شیطان بزرگ
خواب تکراری مدعیان اصالحات

صلح طلبان برجســته جهــان در بیانیه ای 
بــا موضوع برجــام، مخالفت خود بــا تحمیل 
محدودیت های غیرقانونی به ایران را اعالم کرده 
و خواستار رفع بی قید و شــرط تحریم ها علیه 

ایران شدند.
بنا بر گزارش پایگاه های اینترنتی »گلوبال ریسرچ« و 
»مرکز اقدام بین الملل«، ده ها تن از صلح طلبان برجسته 
جهان از جمله رمزی کالرک، دادســتان سابق آمریکا، 
میگوئل دســکوتو بروکمن، رئیس سابق مجمع عمومی 
ســازمان ملل، دنیس هالیدی، دســتیار سابق دبیرکل 
ســازمان ملل، می رید مگویر، برنده جایزه صلح نوبل و 
پروفســور چوسودوســکی، اقتصاددان و مؤسس پایگاه 
اطالع رســانی تحلیلی گلوبال ریسرچ با انتشار بیانیه ای 
مشــترک حمایت خــود از حقوق ایــران در مذاکرات 

هسته ای با کشورهای ۱+5 را اعالم داشتند.
متــن این بیانیه درباره برجام می باشــد و با ابتکار 

»کمپین همبستگی با ایران« شکل گرفته است.
در بخشــی از بیانیه فوق آمده است: با توجه به این 
واقعیت که تحریم های موجود با هدف شکستن مقاومت 
مردم ایران و تغییر نظام این کشور به ایران تحمیل شده 
است، این توافقنامه هسته ای که برخی از تحریم های ایران 
را تعلیق و نهایتا لغو می کند نشــانگر شکست سیاست 
تحمیل تحریم ها به ایران می  باشد. با این که این تحریم ها 
به طور مشروط رفع می شوند، بازهم فی النفسه برای ایران 
دستاورد محسوب می شود. این دستاورد فقط به شکرانه 

مقاومت قهرمانانه مردم ایران حاصل شده است.
به گزارش مشــرق، در بخش دیگری از بیانیه آمده 
است: در این حال، جنبه دیگری در این موافقتنامه وجود 
دارد که نباید نادیده گرفته شود. این جنبه که با دستاورد 
ایران در تضاد می باشد، مربوط به این امر است که ایران، 
به واســطه این موافقتنامه، پذیرفته است که از برخی از 
حقوق قانونی خود برای دســتیابی و توســعه فن  آوری 

هسته ای رسما چشم پوشی کند. این به این معنی است 
کــه در رابطه با ماهیت امتیازاتی که طرفین به یکدیگر 
واگذار کرده و از هم گرفته اند یک تفاوت اساسی وجود 
دارد. قرار است ایران رسما از برخی از حقوق قانونی خود 
صرف نظر کند؛ کشورهای معاند ایران در مقابل، این تعهد 
غیرقابل اطمینان را به ایران داده اند که بخشی از حقوق 
ایران را که مدت ها از این کشــور دریغ کرده بودند، به 
طور محدود و مشــروط به رسمیت بشناسند. به عبارت 
دیگر، این توافقنامه تماما درباره حقوقی از ایران است  که 
قبال منکر آنها بوده اند. همین کشورهای معاند ایران که 
وعده داده اند برخی از حقوق ایران را اکنون به رســمیت 
بشناسند، در عین حال به واسطه همین قرارداد هسته ای، 

انکار کردن سایر حقوق ایران را قانونیت بخشیده اند.
این توافقنامه همچنین به بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی – که به شدت تحت نفوذ آمریکا قرار دارند 
– اجازه می دهد به جمع آوری »اطالعاتی« بپردازند که 

 اساسا فعالیت  جاسوسی تحت نام بازرسی های گسترده 
می باشد. 

با توجه به تجربه گذشــته بازرســان آژانس انرژی 
اتمی در کشــور عراق، که به عنوان عاملی برای کســب 
آمادگی برای دســت یازیدن به جنگ علیه عراق صورت 
گرفــت و هم چنین با توجه به فعالیت های مشــکوک 
قبلی این گونه بازرســان در خود کشور ایران که پیش 
از کشتن دانشمندان هسته ای ایران صورت گرفت، حق 
بازرسی های خارج از حد متعارف  که به واسطه توافقنامه 
هســته ای در اختیار آژانس گذارده شــده، خطر بسیار 
باالیی برای ایران در بردارد و حتی اســتقالل ایران را به 

خطر می اندازد.
ما اعــالم می داریم: مخالف تحمیل محدودیت های 
غیرقانونــی به ایران هســتیم و از آمریکا و متحدان آن 
می خواهیم که هم اکنون کلیــه تحریم ها علیه ایران را 

بدون قید و شرط لغو کنند.

صلح طلبان برجسته جهان:

غرب همه تحریم های ایران را بدون قید و شرط لغو كند

یک مالقات«.
آرمان امروز در شــماره ۳۱ شهریور ۱۳92 در 
این زمینه نوشــت: »دو رئیس جمهور در یک قاب؛ 
این خیالی است که این روزها سیاستمداران اقصی 
نقــاط جهان و تحلیلگــران بین المللی پیرامون آن 
سخن گفته اند و بســیار پیرامون آن نگاشته اند. دو 
رئیس جمهور فوق یکی شیخ دیپلمات ایرانی است و 
دیگری اولین رئیس جمهور سیاه پوست تاریخ ایاالت 
متحده. تالقی این دو شاید بتواند دیوار ۳5ساله روابط 
میان ایران و آمریکا را رخنه  ای سترگ بدهد. منازعه 
جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده بی گمان یکی 
از دامنه دارترین و البته مهم ترین پرونده های عرصه 

سیاست جهانی است.«
روزنامه شــرق نیز در شــماره دو مهر ۱۳92 به 
نقل از سخنگوی سازمان ملل متحد پیش بینی کرد 

»امشب دیدار اوباما با روحانی«.
با این وجود در آخرین لحظات حضور رئیس جمهور 
در نیویورک کار نابجا صورت گرفت و روحانی با اوباما 
تلفنی سخن گفت و از سوی دیگر وزیر امور خارجه 
بــا کری همتای آمریکایی خود  بر ســر میز 
نشست و به گزارش نشریات زنجیره ای دست 
دیپلماتیک داد تــا این تیتر بر صفحه اول این 
رسانه ها خود نمایی کند: »جهان غافلگیر شد؛  نیم 

ساعتی که تابوی ۳5 ساله را شکست«.
بعد از بازگشــت رئیس جمهــور و همراهان از 
نیویورک بود که رهبر معظم انقالب طی سخنانی از 

برخی اقدامات نابجای دولتی ها سخن گفتند.
رهبــر معظم انقالب ۱۳ مهر ماه ســال ۱۳92 
در هفتمین مراسم مشترک دانش آموختگی، 
تحلیــف و اعطای سردوشــی دانشــجویان 
دانشگاه های افســری ارتش جمهوری اسالمی 
ایران طی ســخنانی تاکیــد کردند: ما از تحرک 
دیپلماســی دولت از جمله سفر نیویورک حمایت 
می کنیم زیرا به دولت خدمتگزار اعتماد داریم و به 
آن خوشــبین هستیم اما برخی از آنچه که در سفر 
نیویورک پیش آمد بجا نبود، چون ما دولت آمریکا را 
غیرقابل اعتماد، خودبرتربین، غیرمنطقی و عهدشکن 

می دانیم.
با این ســخنان تحلیل ها به سمت دیدار 
طوالنی و نیم ساعته ظریف با کری و همچنین 
گفت و گوی تلفنی روحانــی با اوباما رفت و وزیر 
امور خارجه با حضور در جلسه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس صادقانه به این مسئله 

اذعان کرد. 
ظریف ]در جلســه کمیســیون[ گفته بود: »ما 
فکر می کردیم مکالمه ها و گفت وگوها در حدی که 
انجام شده، در این حد مجوز داریم ولی وقتی 
حضرت آقا اشاره کردند، برداشت ما این است 
که ایشــان اوال؛ به گفت وگوی دکتر روحانی با 
اوبامــا انتقاد دارند و این را یکی از اقدامات نابجا 
می دانند و طوالنی شدن مذاکرات بنده و جان کری 

را از اقدامات نابجای دیگر سفر می دانند.«
دالالن دیدار احتمالی به صف می شوند!

هــر چند با انتشــار اظهارات وزیــر خارجه در 
کمیسیون بازی نشریات و رســانه های ذوق زده به 
هــم ریخت ولی آنان همــت خود را مصروف 
این داشتند تا در سال بعد یعنی سال 9۳ بین 
روســای جمهور ایران و آمریکا دیداری صورت 
گیرد تا شــاید روابط جمهوری اسالمی به عنوان 
امید مســتضعفان جهان با شــیطان بزرگ دوباره 

برقرار شود.
آرمان امروز در گزارش روز ۳۱ شــهریور ۱۳9۳ 
از آرزوی دیدار دو رئیس جمهور نوشــته بود »فراتر 

برویم و با دقت نگاه کنیم راهروهای مجمع عمومی 
ســازمان ملل همان جایی است که حاشیه بر متن 
غلبه می کند، این روزها همه منتظرند ببینند در روز 
بعد از سخنرانی اوباما؛ در راهروهای مجمع عمومی 
ســازمان ملل چه خواهد گذشت. حسن روحانی در 
همان روز ســخنرانی می کند. البته اگر اوباما نتواند 
دیداری را رقم بزند. نشستن پای سخنرانی، می تواند 
خود جذابیت های خبری دیگری هم داشته باشد.«

با وجود تکذیب های متعدد دیدار روحانی با اوباما 
در همین سال آرمان امروز ماجرا را رها نمی کند تا 
شــاید این آرزو تحقق یابد »اکنــون ۱2 ماه از این 
تماس تلفنی می گذرد. خیلی از تحلیلگران از احتمال 
دیدار اوباما و روحانی در سفر پیش رو خبر می دهند. 
دیداری که بارها سخنگوی دولت آنرا رد کرده و گفته 
است: رئیس جمهور هیچ برنامه ای برای دیدار با اوباما 
ندارد. اما به دلیل برگزاری مذاکرات هسته ای همزمان 
با اجالس سازمان ملل، این دیدار دور از ذهن نیست.«

روزنامه آرمان امروز یک روز بعد یعنی یک 
مهر ۱۳9۳ با حملــه به منتقدانی که دیدار 

با اوباما را اقدامی نابجا می دانند می نویســد: 
دلواپسان نگران سفر روحانی و دیدار احتمالی 

وی با بــاراک اوباما هســتند. چرا یــک دیدار 
]دلواپسان[ را نگران کرده است. آیا دیدار احتمالی 

هیئت ایرانی و آمریکایی می تواند آنقدر ناراحت کننده 
باشد؟

روزنامه اعتماد دیگر جریده زنجیره ای نیز ضمن 
افسوس از اینکه امسال نیز چون سال های گذشته 

دیداری میان سران ایران و آمریکا در نیویورک 
روی نمی دهد در شــماره دوم مهر ماه همین 

سال نوشــت: دیدارهای مهم، فشرده و جدید، 
دیدارهایی که مقامات کشــورهای زیادی به آن 

دل خوش کرده انــد، کلیدی ترین دیدار اما دیدار 
رئیس جمهور ایران با نخســت وزیر انگلیس است، 
دیداری که پس از ۳6 ســال قرار است امروز انجام 

شود تا یخ ۳6 ساله آب شود. 
شــرق نیز در گزارش خود نومیدانه و با توجه به 

تکذیب های متعدد دولتمردان مبنی بر اینکه 
دیداری بین اوباما و روحانی روی نخواهد داد 

نوشت: حاال با توجه به سفر روحانی باید منتظر 
بود که آیا اتفاقی مانند سال گذشته خواهد افتاد 

و مهم تــر از آن، گره ای از گره های هســته ای باز 
خواهد شد یا خیر...

این ســال نیز هر چند روحانی با اوباما دیداری 
نکــرد و حتی گفت و گویی میــان دو رئیس جمهور 
صورت نگرفت ولی زنجیره ای های ذوق زده به دیدار 

روحانی و کامرون نخســت وزیــر انگلیس و 
حواشی آن قناعت کردند و منتظر سال بعد 

شدند تا شاید یخ روابط را این بار آب کنند و 
به آرزوی خود برسند. 

دیپلماسی اتفاقی برای سفری که 
برنامه هایش تنظیم شده است!

با نزدیک شــدن به سفر رئیس جمهور و هیئت 
همراه به نیویورک زنجیره ای ها به صف شده اند، آنان 
هر سال در این روزها به صف می شوند تا دالل یک 
رابطه تصادفی شوند و از این سخن نمی گویند که 

چگونه در سفری که همه برنامه هایش از پیش 
تعیین می شود سخن از اتفاق می توان گفت؟!

این رسانه ها به درستی می دانند که دیداری 
میان روسای جمهور ایران و آمریکا روی نخواهد 

داد ولی به دنبال آن هســتند که به قول مشهور 
اگر آبی از این چــاه بیرون نمی آید نانی برای آنان 

به دست آید!
آرمان امروز در شــماره دیروز خود در گزارشــی با 

سرویس سیاسی - 
همه ســاله و در روزهای پایانی شهریور 
ماه روزنامه هــای زنجیره ای پا به میانه میدان 
می گذارند تا دالل رابطه ای شــوند که در این 
رابطه رئیس جمهور کشــورمان در ســفر به 
نیویورک مقر سازمان ملل متحد با رئیس جمهور 
آمریکا دیدار و گفــت و گو کرده و تابویی که 
نزدیک 4 دهه گذشته در رابطه میان ایران و 

شیطان بزرگ شکل گرفته است، بشکند! 
در ســال ۱۳92 به عنوان اولین ســال روی کار 
آمــدن دولت یازدهم این رســانه ها از جمله بولتن 
خانوادگی هاشــمی رفسنجانی – آرمان امروز – در 
نهایت ذوق زدگی از آرزوی دیدار مســتقیم روسای 
جمهور ایران و آمریکا سخن گفتند و این احتمال تا 
بدان جا پیش رفت که نشریات ذوق زده آرزوی خود 
را تبدیــل به خبر کرده و نوشــتند »دنیا در انتظار 

عنوان »دیپلماسی اتفاقی در مجمع عمومی« با رد کردن 
دیدار رسمی دو رئیس جمهور از احتمال دیدار غیررسمی 
و سرپایی سخن می گوید و از این دیدار تنها به شکسته 
شدن تابوها قناعت کرده و می نویسد: با این وصف دیدار 
رسمی میان دو رئیس جمهوری نه مطلوب و نه مقبول و 
الزم است البته همزمانی سخنرانی دو رئیس جمهوری 
در روز ابتدایی می تواند زمینه یک رویارویی غیررسمی 
و خوش و بشی سرپایی باشد، نشانه ای بر اینکه عرصه 
و زمینه ای برای همکاری مشترک در خصوص موضوع 
هسته ای گشوده شــده که دو طرف می توانند آن را با 

حسن  نیت نقطه عزیمت و گام ابتدایی ببینند.
از این منظر زنجیره ای ها همواره به شکسته شدن تابوها 
فکر می کنند، آنان به دنبال روزنه ای برای نفوذ آمریکا هستند 
چه با گفت و گوی تلفنی یا دیدار رســمی و اگر نشد دیدار 

سرپایی و غیررسمی!

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با بیان اینکه 
مجلس شورای اســالمی در حال بررسی مذاکرات 
هسته ای اســت ، گفت : تا زمانی که مراجع قانونی 
در این باره تصمیم گیری نکننــد، هر اظهار نظری 

زود است.
بــه گــزارش فارس علــی اکبر والیتــی رئیس مرکز 
تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
حاشــیه دیدار خود با رئیس آکادمی علوم اجتماعی چین 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی وی 
از بررسی برجام در کنگره آمریکا و کش و قوس های میان 
جمهوری خواهان گفت: در مورد مذاکرات هســته ای باید 
بگویم که مذاکرات هنوز به اتمام نرسیده است زیرا باید در 
مراجع قانونی در باره آن تصمیم گیری شــود و تا پیش از 
آنچه در این باره در مراجع قانونی تصمیم گیری شود هرگونه 

اظهارنظری زودرس است.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسالمی در حال بررسی 
این امر است و کار ادامه پیدا می کند تا زمانی که به نتیجه 
قطعی برســیم و امیدواریم آنچه که به نفع مصالح و منافع 

جمهوری اسالمی ایران است حاصل شود.
علــی اکبر والیتی همچنین به تشــریح دیدار خود با 
دبیــرکل آکادمی علوم اجتماعی چیــن پرداخت و اظهار 
داشت: این دیدار اولین دیدار ما محسوب نمی شد و وی از 
من و همکارانم دعوت کرد تا در هفته دوم دسامبر در سال 

جدید میالدی دیداری را از چین داشته باشیم.
وی ادامه داد: کنفرانس مشــترکی میان ایران و چین 
دربــاره همکاری های مهم و همه جانبه برای احیای جاده 

ابریشم در چین برگزار می شود.
والیتی با اشــاره به ســرمایه گذاری چین برای احیای 
جاده ابریشم خاطرنشان کرد: ما پیش از این در دیدارهای 
خود با این هیأت چینی به این موضوع پرداخته ایم و ادامه 
این گفت وگوها در هفته دوم دسامبر در پکن خواهد بود و 
احیای جاده ابریشم با محوریت ایران است چرا که جمهوری 
اسالمی ایران از نظر موقعیت خشکی و دریایی برای چین 
در احیای جاده ابریشم اهمیت دارد و می تواند از این طریق 

به بازارهای آسیایی، اروپا و ترکیه راه پیدا کند.
دبیــرکل آکادمی علــوم اجتماعی چیــن نیز ضمن 

خرســندی از دیدار خود با والیتی تصریح کرد: هدف ما از 
سفر به ایران شرکت در اجالس دو جانبه ای بود که به همت 

مرکز فرهنگی ارتباطات برگزار شد. 
وی ادامه داد: این سفر از دو جهت برای ما حائز اهمیت 
اســت اول آنکه چین در برنامــه اجرایی خود برای احیای 
دریاچه ابریشــم با ایران همکاری می کند و از طرفی ایران 
در دوران پســاتحریم قرار دارد و به توافق رسیدیم و از این 
لحاظ چین مشــتاق است که فعالیت و همکاری خود را با 

ایران نشان دهد.
دبیرکل آکادمی علوم اجتماعی چین با بیان اینکه ایران 
همیشه برای ما کشــوری مهم و حائز اهمیت بوده است، 
خاطرنشان کرد: مهمترین نقاطی که ما می توانیم با ایران 
همکاری داشته باشــیم موضوع انرژی است چرا که ایران 
به عنوان بزرگتریــن تأمین کننده نفت خام و گاز طبیعی 

برای چین است.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: به لحاظ فرهنگی هم 
فضای مساعدی برای همکاری های دوجانبه فراهم است و 
از سوی ایجاد فضای تبادل فرهنگی میان دو کشور می تواند 

به روابط دوجانبه میان ملت ها و ژرفا و عمق بخشی به این 
روابط کمک کند.

تأکید ایران و فرانسه 
بر حفظ تمامیت ارضی عراق و یمن

والیتی همچنین در حاشیه دیدار خود با ژان پیر شونمان 
سناتور اســبق فرانسوی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
مبانی اصلی سیاست های منطقه ای دو کشور وجه مشترکی 
میان ایران و فرانسه است ، خاطرنشان کرد : هر دو کشور 
به حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه ای به ویژه عراق 
و یمن معتقدیم و باور داریم مشکالت این کشورها راه حل 
نظامی ندارد بلکه می تواند با راه حل سیاسی بین خود مردم 

این کشورها حل شود.
وزیر و ســناتور اسبق فرانسوی نیز با بیان اینکه ایران 
و فرانسه دو کشور قدیمی دارای تاریخ هزار ساله هستند، 
تصریح کرد: در هر صورت فرانســوی ها ایرانیان را تحسین 
می کنند و ما می توانیم در خصوص ایجاد صلح در جهان و 
منطقه با یکدیگر همکاری داشته باشیم لذا سعادت کامل 

برای ایران را آرزو می کنم.

والیتی در جمع خبرنگاران :

مذاكرات هسته ای هنوز تمام نشده است؛ مراجع قانونی باید تصمیم بگیرند
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