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تأکید بیانیه پایانی نشست «کمیسیون مشترک برجام»:

باید«آیسا»
بیاثر بماند
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«سیما» پس از  7سال
به خانواده هاشمی
فرصت دفاع داد
بغض محسن هاشمی
در گفت و گوی زنده تلویزیونی ترکید
2

هیأت امریکایی با تأکید مجدد بر پایبندی کامل این کشور به برجام ،ضمن اشاره به عدم امضای این مصوبه از سوی اوباما به عنوان
یک تصمیم مهم سیاسی و برشمردن سلسلهای از اقدامات حقوقی و اجرایی که از سوی دولت این کشور برای بیاثر کردن قانون آیسا
صورتگرفته،عنواننمودکهبااقداماتانجامشده،هیچتأثیرعملیبرقانونمزبورمترتبنیست

با حضور رهبر معظم انقالب و مقامات کشــوری و لشــکری در حسینیه امام
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مراسم ترحیم آیتاهلل هاشمی برگزار شد
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عکس :روابط عمومی برنامه «حاال خورشید»

قدردانی روحانی از حضور آگاهانه مردم در تشییع آیتاهلل هاشمی

زبان از سپاســگزاری این حضور و حمایت ،قاصر اســت و تنها تالش پیگیرتر دولت را در خدمت به مردم و جدیت
بیشــتر در پیمــودن راه اعتــدال و پرهیز از افراط -که گوهر اندیشــه و عمل آن مجاهــد در راه حق بود  -قدردانی عملی
از حماسه حضورتان میداند.

پیام جدی برجامی اروپا به امریکا
اول دفتر
اقــدام امریــکا به تمدیــد قانون تحریمهای آیســا
به سلســله اختالفاتــی میــان تهــران و واشــنگتن
دربــاره اجرای برجام انجامیده اســت که موضوع
بحــث و گفتوگــوی نشســت اعضای کمیســیون
مشترک ایران و  5+1در وین بود.
قانــون تحریمهای ایران که قــرار بود تاریخ آن
علی خرم
تا پایــان ســال جاری میــادی بــه پایان برســد ،با
تالش مخالفان تندروی کنگره امریکا تمدید شــد
نماینده سابق ایران
در سازمان ملل متحد
آن هم در شــرایطی که رأی اکثریــت موافقان این
طــرح به بی اثر شــدن وتوی رئیس جمهوری امریــکا میانجامید و باراک
اوبامــا تنهــا بــرای نشــان دادن نظر مخالــف خود بــا تمدید ایــن مصوبه
مجلس امریکا از امضای آن خودداری کرد.
بــا وجود این ایــران این اقدام را به معنای نقض سیاســی و محتوایی
برجام تعبیر کرد و با توجه به ســاز و کارهای تعبیه شــده در برجام برای
بررســی نقض تعهدات هــر یک از کشــورهای عضو توافق از کمیســیون
مشــترک  5+1خواســت تــا این اقــدام امریــکا را مــورد توجه و رســیدگی
قــرار دهد .این در حالی اســت که دولت اوباما پیــش از این طی  ۶بند در
برجام متعهد شــده بود کــه بندهای تحریمی این قانــون را که در تضاد
بــا برجام بود به حالــت تعلیق درآورد .عمدهتریــن تحریمهای در نظر
گرفتــه شــده در این قانون که طبق برجام به حالــت تعلیق در آمده بود
به ســرمایهگذاری در بخش صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی ،فروش بنزین
و خدمــات مربــوط به صنعت نفــت از جمله حمل نفت خــام ایران باز
میگشت.
با این حال تمدید این قانون در شرایطی که مخالفان برجام در کنگره
و دولت امریکا روی کار آمدهاند باعث قوت گرفتن این فرض شــده است
که آیســا بــه طور کامــل در معرض اجرایی شــدن قرار گیرد .چــه آنکه اگر
ایــن اتفــاق بیفتد و دونالــد ترامپ از اجــرای دســتورالعمل اجرایی اوباما
درخصوص مستثنی کردن بندهای مربوط به تحریمهای هستهای قانون
آیســا خــودداری کند ،آن وقــت برجام عمالً از ســوی امریکا نقض خواهد
شد.
از این منظر اعضای اروپایی  5+1که پیش از این و همزمان با انتخاب
ترامپ بارها به او هشــدار داده بودند که نباید به بازنگری در برجام فکر
کنــد حاال که با شــکایت مســتقیم ایــران از امریکا به دلیــل نقض یکی از
بندهای برجام روبهرو شــدهاند ،به همراهی بیشتری با آن برخاستهاند.
اروپاییهــا کــه درخصوص حفظ حیــات برجام متفقالقول هســتند ،در
بیانیــهای که منتشــر کردهاند به دولــت جدید امریکا هشــدار دادهاند که
به دســتورالعمل اجرایی اوباما مبنی بر مستثنی کردن تحریمهای آیسا
پایبنــد بمانــد کــه در غیر این صــورت عالوه بــر ایران ســایر اعضای 5+1
هــم این اقدام امریکا را نقض برجام تفســیر کرده و پیامــد آن را متوجه
واشنگتن خواهند نمود.
بــه این ترتیــب اروپاییها در شــرایطی که موضعگیریهای نخســتین
ترامپ مبنی بر در پیش گرفتن یک سیاست مستقل در عرصه بینالمللی
از ســوی امریکا اسباب ناخشــنودی آنها را فراهم کرده است ،پیش از آغاز
به کار دولت جدید واشــنگتن این پیام جدی را به ســوی او فرستادهاند که
ذیــل گزارشهای آژانس بیــن المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی تمام
قــد ایران به تعهداتــش در چارچوب ،این امریکاســت که به عضو خاطی
طرف توافق بدل شده است.
در واقع اروپاییها بر اســاس منافعی که از رهــاورد توافق با ایران برای
خــود در نظــر گرفتهاند ،خواهان محافظــت از آن در برابر کارشــکنیهای
احتمالــی امریکاییهــا هســتند و حــاال بخوبــی از فرصت اعتــراض ایران
بــه تمدید قانون آیســا بهره بــرده و در موضعی هماهنگ بر عهدشــکنی
احتمالــی امریکاییهــا در دوره رئیس جمهوری جدید این کشــور هشــدار
دادهاند.

فعاالن سیاسی در گفتوگو با «ایران» تأکید کردند

طرد تندروی ،تأیید اعتدال
پیام مردم در بدرقه هاشمی

حکیم سیاست ورز
برای من هم ،مثل بســیاری دیگر از نسل دومیهای انقالب،
یادداشت
نــام انقالب و جمهوری اســامی با نام هاشــمی رفســنجانی
عجیــن شــده اســت .از همان زمــان که همــگان ،شــاید برای
نخستین بار ،با صدا و چهره هاشمی در سالهای  57و  58در
صحنههایی چون معرفی نخستوزیر دولت موقت و تحلیل
نتیجه همه پرســی جمهوری اسالمی آشــنا شدند ،تا در همه
حسین
بزنگاههای دیگر طی این سی وهشت سال ،در جنگ تحمیلی
میرمحمد صادقی
و خاتمه جنگ ،درجنگ خلیج فارس و مکاتبات با صدام ،در
سخنگویپیشین
قضیــه مک فارلین ،در انتخابات و غیــره ،همواره نام و چهره
قوهقضائیه
آن مــرد بــه وضوح نمایان بود .گویا در هر معضل و مشــکلی
گوشها به سخنان او ،بویژه در قالب خطبههای نماز جمعه،
معطوف میشد که هم ابعاد مسأله مستحدثه برای آنها روشن شود و هم با تحلیلهای
مستدل و امیدوارکننده او نشاط و همت مضاعفی برای ادامه راه پیدا کنند.
صاحب این قلم طی این ســالها و درهمه فراز و نشــیبها به شخصیت هاشمی
و روحیه متعادلش عالق ه مند بوده اســت.لیکن چند نکته به طور خاص قابل اشــاره
است.اول اینکه هاشمی ،با شجاعت کم نظیری که داشت ،کمتر اسیر جو غالب میشد
و بــا وجود مشــورتپذیری باال ،هر گاه به نظری میرســید که اجــرای آن را ،با توجه به
آیندهنگری شگرفی که از آن برخوردار بود ،به نفع کشور میدانست ،برآن پای میفشرد
و چنــدان بــه عکس العملهای بیرونــی توجه نمیکرد .پا فشــاری برآغــاز کارمتروی
تهران در زمانی که شــعارهای به ظاهر زیبا ،مردم پســند و مستضعف گرایانهای مثل
اینکه چنین پولی را باید به جای تهران در روستاهای دور افتاده هزینه کرد ،تنها از فرد
شجاعی چون هاشمی برمیآمد .ســاخت دانشگاه آزاد اسالمی – با همه کاستیهای
آن – از خــروج هــزاران جــوان ایرانــی به قصد تحصیــات عالیه و به تبــع آن از خروج
ارز فــراوان از کشــور جلوگیری کرد .در همان دوران که ســخن گفتــن از اقتصاد مردمی
و مقابله با دولتی کردن اقتصاد گناهی کبیره محســوب میشــد و حتی ثروت آفرینان
و کارآفرینــان بــا الفاظــی چون زالو صفت مورد خطــاب قرار میگرفتنــد ،او از اینکه در
خطبههــای نمازجمعه از وجود کارخانه دارانی ســخن گوید که حاضرند برای اهداف
جنگ و انقالب حتی کلید کارخانه خود را هم تقدیم کنند ابایی نداشت .در همان زمان
کــه بنا به دالیلی برخی از نمازگزاران ،به تحریــک افراطیون ،در نماز جمعهای که وی
خطیب آن بود فریادهای مرگ بر بازرگان سرمی دادند ،وی از اینکه آنها را ازتکرار این
شعار باز دارد و اعالم کند که این شعار را در حق مهندس بازرگان ناروا میداند و از آنها
بخواهد که حداقل در نمازهایی که وی خطیب و امام آن اســت ،از تکرار آن خودداری
کنند هیچ ابایی نداشــت ،هر چند که میدانســت در آن دوران موج ترورهای کوری که
منافقین و معاندان در کوچه و خیابان به راه انداخته بودند ،تندروی سکه رایج است و
اعتدال میتواند وی را آماج حمالت قرار داده و شاید حتی داغ حمایت از لیبرالها را
بر پیشانی وی حک کند .دومین ویژگی هاشمی قدرت وی در تجزیه و تحلیل مطالبی
بــود که به وی ارائه میشــد.این حقیر ،که شــاید یکــی از آخرین ابالغهــا را از او در آبان
مــاه  1393بهعنوان معاون پژوهشهای حقوقی مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام دریافت کرده بودم ،در چند جلسه که به همراه جناب آقای
دکتر والیتی ،ریاست محترم مرکز و سایر معاونان به حضور آیتاهلل هاشمی رسیدیم،
مشاهده میکردم که وی ،در پاسخ به گزارشهای ارائه شده از سوی هر یک از معاونان،
همواره مطالبی برای عرضه کردن داشت وبخوبی درباره مطالب مطروحه بحث و گاه
حتی محاجه میکرد ،واین برای فردی درسن و سال او نشانه ذهنی آماده و معلوماتی
وسیع و گسترده بود.
در همان جلسات و جلسات دیگری که گاه برای مباحثه در مطالب علمی در حضور
وی تشــکیل میشد ،به هنرخوب گوش دادن به ســخنان دیگران و تواضع در برخوردها
بهعنــوان ویژگی دیگر وی پی بردم.البته به این همه باید صفاتی چون صبوری ،عاطفه
و مهربانــی در حــد باال و قــدرت فراموش کردن بدیهایــی را که دیگران در حــق وی روا
میداشتند ،که البته خودناشی از خدا ترسی ،تسلط بر نفس و دارا بودن سینهای گشاده
بود ،افزود .جای آن است که این همه ویژگی آن بزرگمرد پس از درگذشت او به محوری
برای وحدت در جامعه و پرهیز از اختالف و تنش تبدیل شود و همه دست دعا به درگاه
ذات اقدس ربوبی بلند کنیم که:
(اللهم ان کان محسنا فزد فی احسانه و ان کان مسیئا فتجاوز عنه)

مصوبه مجلس ،سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرد
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روحانی در دیدار «عبداهلل عبداهلل»:

ایران ازکمک به ملت و دولت افغانستان دریغ نخواهدکرد
«عبــداهلل عبــداهلل» ،رئیــس اجرایی دولت وحــدت ملی افغانســتان که برای
ابراز تسلیت دولت و ملت افغانستان به مناسبت درگذشت آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی به تهران آمده بود ،روز گذشته با رئیس جمهوری دیدار و گفتوگو
کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم حسن
روحانــی در ایــن دیدار ،امنیت ،ثبات سیاســی و وحدت ملــی را پایه های
اصلــی بــرای روند توســعه افغانســتان و رفاه مردم این کشــور دانســت و
تأکید کرد که جمهوری اســامی ایران از هیچ تالشی برای کمک به ملت
و دولــت افغانســتان دریغ نخواهدکــرد.وی ابراز امیدواری کــرد با تقویت
ثبات سیاسی و وحدت در افغانستان ،بتوان پروژههای مشترک را هر چه
سریعتر اجرایی کرد.
رئیس جمهوری همچنین با قدردانی از تسلیت دولت و ملت افغانستان،
اظهــار کرد :حضرت آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی از اســتوانهها و ســتونهای
ایــران اســامی بودنــد کــه در مســائل منطقــهای و بینالمللــی و از جملــه در
موضــوع افغانســتان ،پیوســته بــرای تقویــت صلــح و ثبــات آن کشــور تالش
میکردنــد و امیدوارم همگان بتوانیم همان مســیر و راه را در تالش فیمابین
ادامه دهیم.
روحانــی تصریــح کــرد :دولــت جمهــوری اســامی در کنــار مــردم و دولت
افغانســتان بــوده و خواهــد ماند.رئیــس جمهوری با اشــاره بــه چارچوبهای
مناســبی کــه برای توســعه همکاریهای دوجانبه ترســیم شــده اســت ،گفت:
توسعه بندر چابهار و تقویت شبکههای ریلی و از جمله اتصال راهآهن ایران به
هرات میتواند به توسعه همکاریهای تهران – کابل شتاب بیشتری ببخشد.
روحانی در ادامه تروریســم را معضلی نه تنها برای افغانســتان بلکه برای
کل جهان برشــمرد و بر ضرورت مقابله باآن تأکید کرد.رئیس اجرایی دولت
وحدت ملی افغانســتان نیز در این دیدار با ابالغ پیام تســلیت دولت و ملت
کشورش به مناســبت درگذشت حضرت آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی گفت:
آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی شخصیتی شناخته شــده برای مردم افغانستان
اســت و مــردم ما هرگز کمکهای ایشــان بویــژه در دوران ســخت را فراموش
نمیکنند«.عبــداهلل عبــداهلل» همچنین بــا ارائه گزارشــی از وضعیت داخلی
و رونــد مذاکــرات صلح در کشــورش افــزود :ایران همــواره یار دولــت و مردم
افغانســتان بوده و دولت ما مصمم اســت که روابط خود را در همه عرصهها
با جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور دوست و برادر توسعه دهد.
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اناهلل و انا اليه راجعون

جناب آقاي دكتر محسن اسماعيلي
عضو محترم شوراي نگهبان و مجلس خبرگان

جناب آقاي پرويز اسماعيلي

معاون محترم ارتباطات دفتر رياستجمهوري

خبــر درگذشــت شــخصيت صبــور و بــا ايمــان ،مرحوم
عزيزاهلل اســماعيلي كه عمر پر بركت خــود را در خدمت به
جامعه و تربيت فرزندان مؤمن و ايثارگر سپري كرد موجب تأثر
گرديد .فقدان پدر را به شــما عزيزان ،خانواده و وابستگان
محترم تســليت ميگويم و از درگاه ايزدمنان براي آن مرحوم
علو درجات و براي شما مزيد توفيق خدمت و براي بازماندگان
صبر و سالمت ،مسألت دارم.
محمد نهاونديان

جناب آقاي دكتر حميدرضا آصفي
سخنگوي محترم اسبق وزارت امور خارجه

خبر فقدان پدر گراميتان موجب تأثر و تألم فراوان شــد .اينجانب اين
مصيبت را به شــما و ديگر بازماندگان تســليت گفته و براي آن مرحوم
آرامش روح و علو درجات و براي جنابعالي و بستگان صبر و اجر از خداوند
بخشايشگر مهربان خواهانم.
بهرام قاسمي ،سخنگوي وزارت امور خارجه

اناهلل و انا اليه راجعون

جناب آقاي دکتر محســن اســماعيلي عضــو محترم شــوراي نگهبان و
مجلس خبرگان و جناب آقاي پرويز اســماعيلي ،معاون محترم ارتباطات و
اطالعرســاني دفتر رئيسجمهوري ،درگذشت پدر بزرگوارتان را تسليت
عرض مينماييم ،براي ايشان غفران و رحمت الهي و برای بازماندگان صبر
و اجر مسألت داريم.
سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي
مؤسسه فرهنگي -مطبوعاتي ايران  -دانشكده خبر

اناهلل و انااليه راجعون

پيرغالم اباعبداهللالحسين(ع) مرحوم حاجعزيزاهلل اسماعيلي
به ملكوت اعلي پيوست.
پيكر پاك آن زندهياد امروز پنجشــنبه  95/10/23ســاعت
 9صبح از مسجد شهيد بهشتي واقع در بزرگراه شهيد محالتي
خيابان نبرد شمالي تشــييع ميگردد .همچنين مجلس ترحيم
آن ســفر كرده روز جمعه  95/10/24از ساعت  14الي 16
در مســجدجامع حضرت قاسمبنالحسن(ع) واقع در بزرگراه
شــهيدمحالتي -تقاطع بزرگراه امام علي(ع) و نيز مجلس ختم
ديگري روز شــنبه  95/10/25از ســاعت  13/30الي 15
در مســجد نور -ميدان فاطمي منعقد ميگردد .شــركت شما
عزيزان موجب علو روح آن مرحوم و تســاي خاطر بازماندگان
خواهد بود.
خانواده و بستگان مرحوم عزيزاهلل اسماعيلي

