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صدر اعظم آلمان دیروز برای نخســتین 
بار با رئیس جمهوری اســامی ایران دیدار 
و درباره تقویت همکاری هــا، حفظ برجام و 
راه های کاهش تنــش در منطقه تبادل نظر 

کرد. 
نیویورک- ایرنا- دیدار آنــگا مرکل در 
محل اقامت حسن روحانی انجام شد که از روز 
دوشنبه برای شــرکت در هفتاد و چهارمین 
اجاس عالی رتبه مجمع عمومی ســازمان 

ملل متحد به نیویورک آمده است.
رئیس جمهــوری پیش از ایــن با عمران 
خان نخست وزیر پاکستان، امانوئل مکرون 
رئیس جمهوری فرانسه و آبه شینزو نخست 

وزیر ژاپن دیدار و گفت وگو کرد.
تشــریح ایده ائتاف برای صلح که با نام 
»امید« و “ابتکار صلح هرمز” نامیده شــده 
اســت؛ یکی از محورهای ایــن گفت وگوها 

است.
روحانی صبح سه شنبه دیداری با مدیران 

رسانه های آمریکایی داشت.
دیدار با پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا و 
اوو مورالس رئیس جمهور بولیوی و همچنین 
یوااس اشنایدر آنان رئیس جمهور سوییس و 
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس دیگر 
برنامه های رئیس جمهوری در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل است. روحانی قرار است 
روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد ســخنرانی کند و طرح »ابتکار صلح 

هرمز«  را ارائه دهد.
رئیس جمهوری در بــدو ورود به فرودگاه 
جان اف کندی نیویورک در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: امیدواریم در شرایط حساسی که 
امروز منطقه ما می گذراند بتوانیم پیام ملت 
های منطقــه که پیام صلــح و پایان هرگونه 
مداخله جویــی در منطقه حســاس خلیج 
فارس و خاورمیانه اســت را به گوش جهان 

برسانیم.

وی افزود: همچون ســال های گذشــته، 
امســال هم در یک ســفر چهــار روزه برای 
ســخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل 
 متحد و ماقاتهــا و دیدارهایی کــه داریم، 

به نیویورک آمدیم.
روحانی با اشاره به اینکه امروز ملت بزرگ 
ایران در فشــار جنگ بــزرگ ظالمانه قرار 
دارد، تاکید کرد: ملت ایران، ملت مقاومت و 
ایستادگی بوده و خواهان بازگشت همگان به 

مقررات و قانون هستند. 
رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد تا در 
این ســفر بتوانیم پیام ملت بزرگ ایران را به 
گوش جامعه جهانی در سازمان ملل برسانیم. 
روحانی از رونمایــی طرحی برای امنیت 
منطقه در این سفر خبر داد و افزود: این طرح 
درباره یــک همکاری دســته جمعی درون 
منطقه خلیج فارس اســت. مــا می خواهیم 
همه کشــورهای منطقه در این طرح حضور 
داشته باشند، البته این طرحی که در سازمان 
ملل باز خواهد شد تنها امنیتی نیست، بلکه 
اقتصادی و ســایر مسائل نیز هســت، اما در 

راستای مسائل امنیتی است.
وی توضیح داد: نام این طرح »ابتکار صلح 
هرمز« است چون حرف های اولش که اچ، او 
و پی و ای)HOPE( است با هم ترکیب می 
شــود و نامش »امید« می شود. از این رو این 
ائتاف به نام »ائتاف امید« نامگذاری شده 
است و همه کشورهای  ساحلی خلیج فارس و 
منطقه هرمز در این ائتاف دعوت می شوند تا 

امنیت منطقه را تضمین کنیم.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: به دلیل  
این که هنوز این طرح باز نشده، عکس العمل 
ها مشخص نشده است، البته آمریکایی ها در 
عکس العمل اول گفتند می خواهند ببینند 
این طرح چیست و ابعاد آن را بررسی کنند، 
بنابراین طرح ما که ارائه خواهد شــد، طرح 

»ابتکار صلح هرمز« است.

رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ما دنبال عدالت هستیم، 
گفت: مردم آمریکا به برقراری توازن در رابطه با چین پایبندند. 
امیدواریم به توافق مفید برای دو کشور برسیم من تحمل توافق 

بد برای مردم آمریکا را نخواهم داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
با حضور در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد: این افتخار 
را دارم به عنوان رئیس جمهور منتخب کشــوری صحبت کنم 
که به آزادی و استقال و حاکمیت ملی اهمیت می  هد. آمریکا با 
هزینه ۲ و نیم هزار میلیارد دالر برای ارتش دومین کشور در این 
حوزه است امیدوارم این کشــور مجبور نشود از نیروی نظامی 

خود استفاده کند.
ترامپ در ادامه مدعی شــد: یکی از بزرگ ترین تهدیدهای 
امنیتی نسبت به کشورهای طرفدار صلح، ایران است. کارنامه 
این رژیم پر از منع و تخریب اســت. نه تنها ایــران حامی اول 
تروریســم اســت بلکه رهبران ایران در تنور جنگ ســوریه و 
یمن می دمند. ایران صرف ثروت این کشــور برای رسیدن به 

ساح های هسته ای است. اجازه این کار را نمی دهیم!
ترامپ در ادامه اظهارات بی اســاس خود مدعی شــد باید 
جلوی رسیدن ایران به ساح هسته ای را بگیریم. برای همین 
از توافق بد هسته ای خارج شــدیم. تاریخ انقضای این توافق به 
زودی به پایان می  رســد. این توافق اجازه بازدید از تاسیسات 
هســته ای ایران را نمی داد. بعد از خروج از برجام، تحریم های 
بسیاری را بر روی ایران اعمال کردیم. ایران دست به کارزاری 

خشن زده است.
وی گفت: در پاســخ به حمله اخیر به تاسیسات عربستان 
باالترین تحریم ها را علیه بانک مرکزی ایــران اعمال کردیم. 
تمام کشورها وظیفه دارند در واکنش به این حمله اقدام کنند. 
هیچ کشــوری نباید به عطش ایران کمک کنــد. تا زمانی که 
ایران به رفتار خود ادامه دهد تحریم ها ادامه می یابد و بیشــتر 

هم می شود.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه ســخنان بی اســاس خود 
گفت: یک طبقــه حاکم مردم را کنار می گــذارد و راه خودش 
را می رود. حکومت ایران شــعارهای ســنتی مرگ بر آمریکا 
را تکرار می کند. به احساســات ضدیهودی دامن می زند. سال 
گذشته رهبران این کشور گفتند اسرائیل غده ای سرطانی است 
که باید از میان برود. آن ها گفتند که ایــن اتفاق خواهد افتاد. 
آمریکا هرگز این احساسات ضدیهودی را تحمل نخواهد کرد. 

خوشبختانه در خاورمیانه دارند متوجه می شوند که کشورهای 
منطقه یک منفعت مشترک برای مبارزه با افراط گرایی دارند. 
برای همین الزم است که اسرائیل با همسایگانش به رابطه ای 
کامل براساس شکیبایی مذهبی برسد. بر این اساس است که 

می توان جلو رفت.
وی در ادامه مدعی شد: یکی از بزرگ ترین تهدیدهای امنیتی 
نسبت به کشورهای طرفدار صلح، ایران است. کارنامه این رژیم 
پر از منع و تخریب است. نه تنها ایران حامی اول تروریسم است 
بلکه رهبران ایران در تنور جنگ سوریه و یمن می دمند. ایران 
صرف ثروت این کشور برای رســیدن به ساح های هسته ای 

است. اجازه این کار را نمی دهیم!
ترامپ در ادامه اظهارات بی اســاس خود مدعی شــد باید 
جلوی رسیدن ایران به ساح هسته ای را بگیریم. برای همین 
از توافق بد هسته ای خارج شــدیم. تاریخ انقضای این توافق به 
زودی به پایان می  رســد. این توافق اجازه بازدید از تاسیسات 
هســته ای ایران را نمی داد. بعد از خروج از برجام، تحریم های 
بسیاری را بر روی ایران اعمال کردیم. ایران دست به کارزاری 

خشن زده است.
وی گفت: در پاســخ به حمله اخیر به تاسیسات عربستان 
باالترین تحریم ها را علیه بانک مرکزی ایــران اعمال کردیم. 
تمام کشورها وظیفه دارند در واکنش به این حمله اقدام کنند. 
هیچ کشــوری نباید به عطش ایران کمک کنــد. تا زمانی که 
ایران به رفتار خود ادامه دهد تحریم ها ادامه می یابد و بیشــتر 

هم می شود.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه ســخنان بی اســاس خود 
گفت: یک طبقــه حاکم مردم را کنار می گــذارد و راه خودش 

را می رود. حکومت ایران شــعارهای ســنتی مرگ بر آمریکا 
را تکرار می کند. به احساســات ضدیهودی دامن می زند. سال 
گذشــته رهبران این کشور گفتند اســرائیل غده ای سرطانی 
اســت که باید از میان برود. آن ها گفتند که این اتفاق خواهد 
 افتاد. آمریــکا هرگز این احساســات ضدیهــودی را تحمل 

نخواهد کرد. 
خوشــبختانه در خاورمیانــه دارند متوجه می شــوند که 
کشــورهای منطقه یــک منفعت مشــترک برای مبــارزه با 
افراط گرایی دارنــد. برای همین الزم اســت که اســرائیل با 
همســایگانش به رابطه ای کامل براساس شــکیبایی مذهبی 

برسد. بر این اساس است که می توان جلو رفت.
وی ادامه داد: مردم ایران باید دولتی داشته باشند که به دنبال 
ریشه کن کردن فساد باشــد. وقت آن رسیده که رهبران ایران 
پا پیش بگذارند و از تهدید کردن دنیا دســت بردارند. وقت آن 
رســیده که رهبران ایران به مردم ایران بها دهند. آمریکا آماده 
دوستی با تمام کشورهایی است که با حسن نیت به دنبال روابط 

متقابل است.
ترامپ تاکید کرد: بسیاری از دوستان امروزی آمریکا پیش تر 
دشمنانش بودند. ما دنبال شریک هســتیم نه رقیب. آمریکا 
می داند که همه می توانند جنگ را آغاز کنند اما افراد شــجاع 
صلح را انتخاب می کنند. برای همین دســت به دیپلماســی 
بسیار موثری در کره شمالی زدیم.  به کیم جونگ اون گفتم که 
به چه چیزی می  خواهیم برسیم. کره شــمالی نیز مانند ایران 

پتانسیل های بسیاری دارد.
وی با بیان اینکه کره شمالی باید تسلیحات هسته ای را کنار 
بگذارد، گفت: هدف آمریکا صلح و آرامش است. هدف آمریکا 
وارد شدن به جنگ های تمام نشــدنی نیست. جنگ هایی که 
پایانی ندارند. دولت من در حال پیگیری آرزویی برای آینده ای 
بهتر در افغانستان اســت. متاســفانه طالبان تصمیم گرفت 

حمله های وحشیانه خود را ادامه دهد. 
ترامپ ادامه داد: ما همچنان با شــرکای خود کار خواهیم 
کرد تا تروریسم را ریشه کن کنیم. ما در کنار شرکای خود برای 
بهره برداری از منافع مان ایستاده ایم. یکی از چالش های اصلی 
ما مهاجرت غیرقانونی است. مهاجرت غیرقانونی فرصت های 
شــغلی را از بین می برد و خطرناک است. کشــورهایی که به 
کشــورهای دیگر مهاجر می فرســتند منافع خــود را به هدر 

می دهند و سرمایه انسانی خود را از دست می دهند.

خبرخبر

درنیویورکانجامشد

 نخستین دیدار صدر اعظم آلمان 
با رئیس جمهوری

ترامپدرمجمععمومیسازمانملل:

تحمل توافق بد را ندارم

 پاتک اصالح طلبان به اصولگرایان 
بر سر »شفافیت«؛

 مشتت را باز کن 
تا مشتم را باز کنم

سياست 2

»مشتت را باز کن، تا مشــتم را باز کنم«؛ این پاســخ نمایندگانی 
است که دو هفته اســت بابت رد کردن دو فوریت طرح شفافیت آرای 
نمایندگان مجلس فحش می خورند و ناسزا می شنوند. دیروز بعد از دو 
هفته تعطیلی، خونشان به جوش آمد و در برابر فشارهای طیفی که آنها 
را متهم می کنند به دروغ و فریبــکاری، طرحی تدوین کردند که طی 
آن تمام نهادهای قانونگذار از شورای عالی انقاب فرهنگی تا شورای 
نگهبان و مجمع تشــخیص مصلحت نظام، همگــی باید آرای خود را 

منتشر کنند.
ظاهرا »شــفافیت« انتظار زیادی است از سیســتمی که نزاع های 
سیاسی بر همه ارکان آن سایه انداخته است و اشتباه است اگر فکر کنیم 
که »شفافیت«، این پتانسیل را ندارد که مانند بسیاری مسائل دیگر به 

حربه ای برای تسویه حساب های سیاسی تبدیل شود. 
طرح شــفافیت آرای نمایندگان را مجتبی ذوالنــوری، نماینده 
اصولگرای قم، شهریور پارسال پیشنهاد داد. 190 نماینده هم پای آن 
را امضا کردند؛ اما هفته های گذشته، هنگام رأی گیری بر سر دو فوریت 
آن، از ۲1۲ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، تنها 69 نماینده به 
آن رأی موافق دادند؛ بقیه یا مخالفت کردند، یا رأی ممتنع دادند یا اصا 

در رأی گیری شرکت نکردند. 
این چنین بود که بهارستان دو فوریت شفافیت آرای نمایندگان را 
رد کرد و به تعطیات رفت و منبــر علیرضا پناهیان، جنجال به پا کرد. 
پناهیان از فراز منبر خود »غلط کردید«هایش را گفت، اهانت هایش را 

کرد و دادهایش را زد که...

آیاتعظاممکارمشیرازیونوریهمدانی:

 ساخت فیلم شمس تبریزی شرعًا جایز نیست
سياست 2

همين صفحه

درنیویورکانجامشد

نخستین دیدار صدر اعظم آلمان با رئیس جمهوری


