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تأکید بیانیه پایانی نشســت «کمیســیون مشترک برجام»:

باید «آیسا» بی اثر بماند
اعضای کمیســـیون مشـــترک ایران و
 5+1که روز سهشـــنبه با هدف بررسی
شـــکایت ایـــران از تمدیـــد قانـــون
تحریمـــی آیســـا از ســـوی امریـــکا در
وین گـــرد هم جمـــع شـــده بودند ،بر
لـــزوم رفـــع نگرانیهای کشـــورمان از
پیامدهـــای اقتصادی این قانون تأکید
کردند .ایـــن در حالی بود که همزمان
هیأت امریکایی حاضر در نشست هم
با تأکیـــد بر اینکه واشـــنگتن همچنان
خـــود را مقیـــد بـــه اجـــرای تعهدات
برجامـــیاش میدانـــد ،از تدابیر ویژه
اوباما برای مصون نگه داشتن برجام
تحت تأثیر تمدید آیسا خبر داد.
هتـــل کوبـــورگ ویـــن در حالی روز
سهشـــنبه میزبـــان معاونـــان وزیـــران
خارجـــه هفـــت کشـــور طـــرف توافق
هستهای بود که شکایت ایران از ادامه
دار شدن یک قانون تحریمی قدیمی
امریـــکا علیه ایران بـــه موضوع اصلی
گفتوگوی حاضران در این نشســـت
تبدیل شـــده بود .طـــرح تمدید قانون
تحریمهـــای ایـــران (آیســـا) از ســـوی
کنگره امریکا که آذرماه گذشته با ۴۱۹
رأی موافـــق در برابر یک رأی مخالف
تصویب شـــد و کمی بعد مجلس سنا
نیز در اول دســـامبر با  ٩٩رأی مثبت و
یـــک رأی ممتنع آن را تأییـــد کرد ،در
نهایت با اجتناب باراک اوباما از وتوی
آن عمالً تا  ١٠سال دیگر تمدید شد تا
این موضوع به یکـــی از جنجالیترین
مســـائل مـــورد اختـــاف تهـــران و
واشـــنگتن در فاصلـــه یک ســـال بعد

خبر

از اجرایی شـــدن برجام تبدیل شـــود.
قانون آیســـا که قرار بود تا پایان ســـال
 ٢٠١٦میالدی منقضـــی گردد ،بخش
انرژی ایـــران را به طور سیســـتماتیک
هدف قرار داده و بویژه سرمایهگذاری
شرکتهای خارجی به میزان بیش از
 ٢٠میلیون دالر را منع کرده است.
هرچند دولت امریـــکا اعالم کرد
کـــه تمدید ایـــن تحریمها بـــا اجرای
تعهـــدات برجامی این کشـــور زاویه
پیـــدا نخواهد کـــرد اما ایـــن اقدام با
دو فرمان رئیـــس جمهوری ایران به
وزیر امـــور خارجه و رئیس ســـازمان
انرژی اتمی پاســـخ داده شد که طی
آن روحانـــی ،محمدجـــواد ظریف را
مأمور به رســـیدگی حقوقی موضوع
از طریق ســـاز و کار اندیشـــیده شـــده
در برجـــام و علـــی اکبـــر صالحـــی را
مســـئول کلید زدن پروژههای جدید
در برنامههـــای هســـتهای ایران کرد.
در پی این دســـتور بود کـــه وزیر امور
خارجـــه ایران در نامـــهای به فدریکا
موگرینی مســـئول سیاســـت خارجی
اتحادیـــه اروپا ،خواســـتار رســـیدگی
کمیسیون مشـــترک  5+1درباره این
اقدام امریکا شد.
بیانیه پایانی نشســـت کمیســـیون
مشترک
کمیسیون مشترک برجام در پایان
نشســـتی کـــه روز سهشـــنبه بـــا حضور
معاونان وزیـــران خارجه ایـــران و گروه
 5+1و بنا بـــه درخواســـت محمدجواد

دیگه
چه خبر

عراقچی :بر اساس طرح جدید ایران ،مواد بیشتری غنیسازی میکنیم

نیم نگاه

سید عباس عراقچی از موافقت کمیسیون مشترک
برجـ ــام بـ ــا طرح ایـ ــران بـ ــرای پاکسـ ــازی رسـ ــوبات
از تأسیسـ ــات غنیسـ ــازی نطنـ ــز خبـ ــر داد و گفت:
«براساس این طرح قادر خواهیم بود مواد بیشتری را
غنیسازی کنیم ».رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام
با تکذیب خبر والاسـ ــتریت ژورنال اظهار داشـ ــت:
«براساس این طرح ،تمام رسوبات مواد غنیشده که
از لولهها بیرون آورده میشـ ــوند ،از شمول  ٣٠٠کیلو
ذخایر مواد غنیشده ایران خارج شده و بدین ترتیب
ایران قادر خواهد بود مواد بیشـ ــتری را غنیسـ ــازی

سیاســـی و برشـــمردن یک سلسله از
اقدامات حقوقی و اجرایی که از سوی
دولـــت ایـــن کشـــور بـــرای ملغیاالثر
کردن قانون آیسا صورت گرفته است،
عنـــوان کرد بـــا اقدامات انجامشـــده،
هیـــچ تأثیـــر عملی بـــر قانـــون مزبور
مترتب نبوده و لذا نفس تصویب این
قانون در کنگره امریکا مشـــکلی برای
تعهـــدات برجامـــی این کشـــور ایجاد
نمیکند.
در ادامه نشست ،نمایندگان سایر
دولتهـــای عضو کمیســـیون با جدی
قلمداد کردن نگرانی ایران ،خواســـتار
اقدامـــات امریـــکا در جهـــت بالاثـــر
ماندن این قانون و شفافسازی کامل
در این زمینه شدند بهگونهای که هیچ
ابهامی نســـبت بـــه اینکه ایـــن قانون
اثـــری بر تجـــارت و همکاری بـــا ایران

کنـ ــد ».روزنامه والاسـ ــتریتژورنال آبان ماه سـ ــال
جاری گزارش داده بود امریکا و شـ ــریکانش در حال
رایزنی با ایران بر سـ ــر گامهایـ ــی برای کاهش ذخائر
اورانیوم غنیشـ ــده این کشور در تأسیسات هستهای
نطنز هسـ ــتند .ایـ ــن رسـ ــانه امریکایـ ــی در آن زمان
گزارش داد در مذاکرات بین کارشناسـ ــان هسـ ــتهای
امریکا ،اروپا و ایران ،به طرف ایرانی پیشنهاد شده که
 100کیلوگرم اورانیوم غنیشده جامانده در لولهها و
ماشینآالت مرکز غنیسازی نطنز را طی چند هفته
یا حداکثر  2ماه ،پاکسازی کند.

ندارد باقی نماند.
در ادامه جلســـه همه کشـــورها بر
تعهد کامل خود به برجام و ضرورت
پرهیـــز از اقداماتـــی کـــه بـــه اجـــرای
مؤثـــر و جامـــع برجـــام در بخش لغو
تحریمها لطمه وارد آورد ،تأکید کرده
و بر ضرورت ملغیاالثر ماندن قانون
آیســـا و نیز سایر قوانینی که به موجب
برجام اجرای آنها باید متوقف باشد،
پافشاری کردند.
در ایـــن نشســـت همچنیـــن بـــا
غنیمت شـــمردن فرصـــت و با توجه
به نزدیک شـــدن به زمان یک سال از
اجرایی شـــدن برجام ،مـــروری نیز بر
رونـــد اجرای ســـایر بخشهای برجام
از جمله کانال خریـــد و همکاریهای
صلحآمیز هستهای با ایران (موضوع
پیوســـت ســـوم برجام) و نحـــوه ارتقا

و گســـترش ایـــن همکاریهـــا صورت
گرفت».
نشســـت وین در حالی برگزار شـــد
که دونالـــد ترامپ ،رئیـــس جمهوری
جدید امریکا روز یک بهمن به عنوان
جانشین اوباما وارد کاخ سفید خواهد
شد.
ترامپ توافق هســـتهای با ایران را
یکی از بدترین توافقاتی دانسته است
کـــه دولت اوبامـــا به آن دســـت یافته
اســـت .او بـــه حامیانـــش وعـــده داده
اســـت که در اولین گام به بازنگری در
این توافق اقدام خواهد کرد .موضعی
کـــه وزیـــر خارجـــه ایـــران در واکنـــش
بـــه آن گفتـــه اســـت کـــه برجـــام یک
تفاهم بینالمللی اســـت که ضمیمه
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل
شده است.

فعاالن سیاسی در گفتوگو با «ایران» تأکید کردند

نمایندگان مجلس در ادامه بررسـ ــی
مواد ارجاع شده به کمیسیون تلفیق
برنامـ ــه ،مـ ــادهای را تصویـ ــب کردند
کـ ــه بـ ــر اسـ ــاس آن شـ ــورای فقهی در
بانـ ــک مرکزی تشـ ــکیل میشـ ــود .در
نشسـ ــت علنی عصر دیـ ــروز پارلمان
و در جریان رسـ ــیدگی به مـ ــواد مراعا
مانده الیحه برنامه ششـ ــم توسـ ــعه،
مـ ــاده  18ایـ ــن الیحه را پـ ــس از بحث
و بررسـ ــی بـ ــه تصویب رسـ ــاندند .به
موجبمصوبهمجلس،برایحصول
اطمینان از اجـ ــرای صحیح عملیات
بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشـ ــور
و جهـ ــت نظـ ــارت بر عملکـ ــرد نظام
بانکی و اظهارنظر نسبت به رویهها و
ابزارهای رایج ،شـ ــیوههای عملیاتی،
دسـ ــتورالعملها ،بخشنامههـ ــا،
چارچـ ــوب قراردادها و نحـ ــوه اجرای
آنهـ ــا ،از جهـ ــت انطباق بـ ــا موازین
فقه اسالمی ،شـ ــورای فقهی در بانک
مرکزی تشـ ــکیل میشود .ترکیب این
شوراقراراستشاملپنجفقیه،رئیس
کل یا معاون نظارتـ ــی بانک مرکزی،
یکنفرحقوقدانآشنابهمسائلپولی
و بانکی و یـ ــک اقتصاددان با معرفی
رئیـ ــس کل بانک مرکـ ــزی ،یک نفر از
نمایندگان مجلس با اولویت آشنایی
بابانکداریاسالمیباانتخابمجلس
و یکـ ــی از مدیـ ــران عامـ ــل بانکهای
دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد باشند.
نمایندگانمجلسهمچنیندرالیحه
برنامه ششم توسعه تدابیری را برای
مدیریـ ــت بدهیهای دولـ ــت اتخاذ و
تصویـ ــب کردند .بـ ــه موجب مصوبه
مجلس ،دولت موظف شد به منظور
تحقق اهـ ــداف بند  12سیاس ـ ـتهای
کلی ابالغی اقتصـ ــاد مقاومتی مبنی
بـ ــر تحـ ــول اساسـ ــی در سـ ــاختارها و
اصـ ــاح و ارتقـ ــای نظـ ــام مدیریـ ــت
مالی و محاسباتی دولت و همچنین
مدیریت بدهیها ،اقداماتی از جمله
سـ ــاماندهی خزان ـ ـهداری کلکشـ ــور،
سـ ــاماندهی نظام مالی-محاسباتی
کشـ ــور ،ارتقا و انطباق نظـ ــام نظارت
مالی با نظام بودجهریـ ــزی بر مبنای
عملکـ ــرد را انجام دهـ ــد .نمایندگان
همچنین در مصوب ـ ـهای دیگر نیروی
انتظامی را موظف کردند در مواردی
کـ ــه بانـ ــک مرکـ ــزی رأسـ ــاً شـ ــعبه یا
موسسات پولی و بانکی را فاقد مجوز
اعالم کند نسبت به توقف فعالیت یا
تعطیل کردن آنها اقدام کند.

خیل مردمی کـــه بـــدون برنامهریزی
رســـمی ،در یک روز تعطیل خود را به
خیابان انقالب رســـاندند تـــا آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی را تا خانه ابدیاش
بدرقـــه کننـــد ،نشـــان داد تالشهـــای
گذشته برای تخریب شخصیت رئیس
فقیـــد مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت
نظام ،چیزی جز آب درهاون کوبیدن
نبوده اســـت .این حضور چنان بود که
رســـانه ها و همه طیفهای سیاسی را
به اذعان این حقیقت واداشت که این
مراسم تشییع ،پس از تشییع بنیانگذار
انقالب اســـامی بی سابقه بوده است.
اما اتفـــاق سهشـــنبه گذشـــته ،تنها در
کمیت بی ســـابقه نبود .کیفیت حضور
مـــردم ،اینکـــه از همه ســـایق و افکار
اجتماعـــی و سیاســـی ،بدون شـــائبه و
حاشیهسازی در مراسم تشییع شرکت
کردنـــد ،چیـــزی نبـــود جز نمـــادی از
وحـــدت مردم ،امری کـــه رئیس فقید
مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظام
همواره بـــر آن تأکید داشـــت .فعاالن
سیاســـی معتقدند این مراســـم عالوه
بر وحـــدت ،پیامهـــای دیگـــری نیز با
خود داشـــت ،اینکه مردم نشان دادند
راه اعتـــدال را برگزیدهانـــد و تحـــت
تأثیر تبلیغات ســـوء اقلیت تندرو قرار
نمیگیرند .دیدگاههـــای این چهرهها
را میخوانید.
 ëëتـــرکان :مـــردم راه اعتـــدال را
برگزیدهاند
عضـــو مؤســـس حـــزب اعتـــدال و
توســـعه بـــا تأکید بـــر اینکه شـــیعه راه
اعتـــدال اســـت و راه افـــراط و تفریـــط
نیســـت ،به «ایران» گفـــت که مردم با
حضور گسترده خود در مراسم تشییع
شخصیتی که نماد اعتدال و میانهروی
بوده است ،نشان داداند که راه اعتدال
را انتخاب کردهاند.
اکبر تـــرکان که عضویـــت در کابینه
آیتاهلل هاشمی رفســـنجانی را نیز در
کارنامه خود دارد ،با اشـــاره به شـــدت
گرفتـــن اختالفهـــا در جامعـــه ،حتی
میـــان خانوادهها تا پیش از شـــهادت
شهید بهشتی ،اضافه کرد :اما شهادت
مظلومانـــه شـــهید بهشـــتی ،آغازگـــر
حرکتـــی بـــرای وحـــدت و یکپارچگی
جامعه شـــد ،امـــروز نیـــز معتقدم که
هلل هاشـــمی
بایـــد بـــه احتـــرام آیـــتا 
رفســـنجانی ،از ضایعه رحلت ایشـــان
بـــرای وحـــدت جامعه اســـتفاده کرد،
البته با این شـــرط که همه جریانهای
سیاسی برای این وحدت تالش کنند و
منتظر اقدام دیگران نمانند.

قدردانی روحانی از حضور آگاهانه مردم در تشییع پیکر آیتاهلل هاشمی

خبر

رئیـ ــس جمهـ ــوری در پیامـ ــی از حضـ ــور آگاهانه و
قدرشناسـ ــانه مردم در تشـ ــییع و تجلیل از آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی قدردانی کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسـ ــانی ریاست جمهوری،
متن پیام حجتاالسالم حسن روحانی خطاب به
«مردم شریف و هوشمند ایران» به این شرح است:
حضور آگاهانه و قدرشناسـ ــانه شـ ــما در تشییع
و تجلیل آیت اهلل هاشـ ــمی رفسنجانی خدمتگزار
فداکار مـ ــردم و انقالب و یار وفـ ــادار امام و رهبری،
صفحه پرشـ ــکوه دیگری در تاریـ ــخ پرافتخار ایران
را رقـ ــم زد و وحدت اسـ ــتوار ملی را در برابر چشـ ــم
جهانیان به نمایش گذاشـ ــت .زبان از سپاسگزاری
ایـ ــن حضور و حمایـ ــت ،قاصر اسـ ــت و تنها تالش
پیگیرتـ ــر دولـ ــت را در خدمت به مـ ــردم و جدیت
بیشـ ــتر در پیمودن راه اعتدال و پرهیز از افراط -که
گوهر اندیشـ ــه و عمل آن مجاهـ ــد در راه حق بود -
قدردانی عملی از حماسه حضورتان میداند.

وی ،اعطای عزت از ســـوی خداوند
بـــه رئیـــس فقیـــد مجمع تشـــخیص
مصلحت نظام را ،پیام دیگر مراســـم
روز سهشـــنبه دانســـت و افـــزود :ایـــن
عزت بویژه به رخ کســـانی کشـــیده شد
که در سالهای اخیر اقدامات ناروایی
را انجام دادند ،گویی هرچه بر شـــدت
تخریبها افزوده شـــد ،خداوند نیز در
مقابـــل عـــزت او را در جامعـــه زیادتر
کرد.تـــرکان ،حضور باصفـــای مردم را
به صفای شخصیت آیتاهلل هاشمی
مرتبـــط دانســـت و دربـــاره تخریـــب
کنندگان شخصیت این چهره برجسته
انقالب اســـامی گفت :کســـانی که در
سالهای گذشته دچار لغزش شدند،
در پیشگاه خداوند استغفار کنند ،زیرا
دیگر آیتاهلل هاشـــمی نیســـت تا از او
حاللیت بطلبند.
ëëکرباســـچی :مردم معدل فهم خود را
نشان دادند
دبیرکل حزب کارگزاران ســـازندگی
نیـــز در تعبیـــر خـــود از حضـــور مردم
در مراســـم تشـــییع گفت :مردم ثابت
کردنـــد معـــدل فهمشـــان نســـبت به
کســـانی که بـــه آنـــان وفادار هســـتند،
قابـــل قبول اســـت .به گزارش ایســـنا،
غالمحســـین کرباســـچی همچنیـــن از
رویکرد صدا و سیما به این شخصیت
پیـــش از رحلتش انتقاد کـــرد و افزود:
عملکـــرد صـــدا و ســـیما در گذشـــته
نسبت به شخصیت آیتاهلل هاشمی
به گونهای بوده اســـت که اقدامات سه
روز گذشـــته آن برای مردم باورکردنی
نیســـت ،اما اگر صـــدا و ســـیما قبالً در

ëëتوئیت محمد نهاوندیان
محمد نهاوندیان ،رئیس دفتر رئیس جمهوری
نیـ ــز دربـ ــاره مراسـ ــم تشـ ــییع آیـ ــت اهلل هاشـ ــمی
رفسـ ــنجانی در حسـ ــاب توئیتـ ــری خـ ــود نوشـ ــت:
«آفرین بر این مردم قدرشـ ــناس و درود بر آن روح
وحدت آفرین که پـ ــروازش هم همچون زندگیش،
گروه و گرایش هاى گوناگون را گرد هم آورد».

مـــورد شـــخصیت آیـــتاهلل هاشـــمی
متعادلتـــر عمـــل کـــرده بـــود ،بهتـــر
میشد.
وی خاطرنشـــان کـــرد :مـــردم
نشـــان دادنـــد ارادت و وفـــاداری کـــه
بـــه این شـــخصیتها دارند ،بـــا توجه
بـــه تبلیغـــات منفی صـــدا و ســـیما و
تبلیغات رســـانههای خارجی تغییری
نمیکنـــد و ایـــن تبلیغـــات در رویکرد
مردم اثری ندارد.
ëëمنتجبنیا :کشور متعلق به
یک جناح نیست
قائم مقام حزب اعتماد ملی ،پیام
حضـــور گســـترده مـــردم ،از طیفها،
افکار و با ســـایق مختلف در مراســـم
تشـــییع را در ایـــن دانســـت که کشـــور
متعلـــق بـــه یـــک جنـــاح نیســـت .در
درون ســـرزمین بزرگ ایران ،مردمی
با ســـایق ،عالیـــق و مذاهب مختلف
زندگـــی میکنند و همه باید به صورت
مســـاوی از منزلـــت و امکانات کشـــور
برخوردار باشند.
حجتاالســـام رســـول منتجبنیا
در گفتوگـــو با «ایـــران» ،بـــا تأکید بر
اینکـــه کشـــور متعلـــق به هیـــچ قوم،
قبیله ،حزب و سلیقهای نیست و همه
مالک کشورند و نسبت به آن احساس
وظیفـــه میکننـــد ،خاطرنشـــان کـــرد:
اگر مـــردم در مناســـبتهای مختلف،
بویـــژه انتخابات حضـــور مییابند ،در
مقابـــل ما نیـــز نباید به گونـــهای رفتار
کنیـــم کـــه بخشـــی از مردم احســـاس
کنند حاکمیت نســـبت به آنان به گونه
متفاوتی رفتار کرده و آنان را شـــهروند

درجه دوم میداند.
این فعال سیاسی ،حضور گسترده
مردم را نشـــانگر آن دانست که مردم
نســـبت بـــه بداخالقیهـــای سیاســـی
عکسالعمـــل منفـــی از خـــود نشـــان
میدهنـــد ،ادامـــه داد :مـــردم نشـــان
دادند کـــه تخریبها اثـــری در روحیه
و نگاه آنـــان ندارد ،بلکه ایـــن رفتارها
باعـــث افزایـــش حساســـیت مـــردم
میشـــود ،چنانکه مشـــاهده میکنیم
هـــرگاه شـــخصیتی آمـــاج حمـــات،
توهینهـــا و تخریبها قـــرار میگیرد،
عالقـــه مردم بـــه این چهرهها بیشـــتر
میشود.قائم مقام حزب اعتماد ملی
نیز همچـــون تـــرکان ابراز امیـــدواری
کرد بعـــد از رحلت آیتاهلل هاشـــمی
که فاجعهای جبران ناشـــدنی اســـت،
مردم و مســـئوالن از زندگی و مشـــی او
الگـــو بگیرند و این انقالب و نظام را بر
اساس روحیه اعتدال که همیشه شعار
آیتاهلل بوده است ،به پیش ببرند.
 ëëلطـــفاهلل میثمی :مـــردم به اعتدال
رسیدند
لطـــفاهلل میثمی ،فعال سیاســـی
که خـــود در مراســـم تشـــییع آیتاهلل
هاشمی رفســـنجانی حضور داشت ،از
باشـــکوه بودن و حضور اقشار مختلف
مـــردم در این مراســـم بـــرای «ایران»
گفـــت و افـــزود :اینکـــه مـــردم در این
مراسم شـــعار میدادند که «هاشمی
هاشـــمی راهـــت ادامـــه دارد» مؤیـــد
این واقعیت اســـت که مـــردم به واقع
دریافتهانـــد که افراطی چپ و راســـت
برای جامعه مطلوب نیســـت و از دل

وزیـ ــر خارجه پیشـ ــنهادی ترامـ ــپ در برابر سـ ــناتورهای
امریکایی و در بخشـ ــی از اظهارات خود مدعی شد که «ایران
کشوری خطرساز است ».به گزارش ایسنا ،رکس تیلرسون ،در
بخشـ ــی از سـ ــخنان خود ایران را به نقض قوانین بینالمللی متهم کرد .وی گفت:
«کشورهای متخاصم مانند ایران و کره شمالی به دلیل امتناع از پیروی از هنجارهای
بینالمللی ،تهدیدی جدی علیه جهان هسـ ــتند ».وزیر خارجه پیشنهادی ترامپ
تصریح کرد« :شکسـ ــت داعش به ما این امکان را خواهـ ــد داد که توجهمان را روی
سایر عناصر اسالم افراطی مانند القاعده ،اخوانالمسلمین و برخی عناصر خاص
داخـ ــل ایران متمرکز کنیـ ــم ».این در حالی اسـ ــت که جان کری وزیـ ــر امور خارجه
فعلی امریکا روز سهشنبه در یک سخنرانی در مؤسسه امریکایی صلح در واشنگتن
ضمن هشـ ــدار دربار ه کنارهگیری از توافق هسـ ــتهای گفت که این اقدام میتواند به
بروز مناقشـ ــه منجر شود و به اعتبار امریکا آسیب بزند .وی با بیان اینکه در صورت
کنارهگیری از توافق امریکا اعتبار خود در جهان را از دسـ ــت خواهد داد ،گفت« :بر
این باورم که روسها ،چینیها ،فرانسـ ــه ،آلمانیها و انگلیس ـ ـیها به اجرای توافق
ادامه خواهند داد .سپس شما به جایی باز میگردید که قبالً بودید ،جایی که ما برای
حمله به ایران تحت فشار بودیم ،حرفم را باور کنید ،ما تحت فشار بودیم .بنابراین
چنین کاری عاقالنه نیست من باور دارم که منطق برنده خواهد شد».

انتقاد کرباسچی به بیبیسی روی آنتن زنده
شـ ــامگاه سهشنبه در بخش خبری سـ ــاعت  ۲۲تلویزیون بیبیسی
فارسـ ــی ،غالمحسین کرباسـ ــچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی که
به صورت تلفنی در این برنامه شـ ــرکت داشـ ــت ،سخنانش را با انتقاد
پررنـ ــگ به بیبیسـ ــی آغاز و اعالم کرد که در سـ ــه شـ ــب گذشـ ــته ،این
رسانه انگلیسی به آیتاهلل هاشـ ــمی رفسنجانی توهین کرده و در حق
این شـ ــخصیت بینالمللی ظلم کرده اسـ ــت .به گزارش انتخاب ،او با
اعتراض به یکجانبه بودن برنامههای ش ـ ـبهای گذشته بیبیسی و
دعوت از چهرههای منتقد و معترض به هاشمی ،از حضور بهزاد نبوی
با قدی خمیده در مراسم تشییع پیکر آیتاهلل هاشمی یاد کرد و افزود:
چهرههایی از نهضت آزادی هم در این مراسم حضور داشتند که نشان
میداد حتی منتقدان هاشـ ــمی هم به احترام او در این مراسم حضور
یافتند .کرباسچی در واکنش به انتقادات روزهای گذشته بی بی سی به
مدیریت هشت ساله دولت هاشـ ــمی افزود :هر مشکلی هم در داخل
کشور باشد ،راه حلش هم در درون کشور هست.

توئیت مطهری درباره تشییع پیکر هاشمی
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی خواستار توجه مسئوالن نظام به شعارهای
مردم در مراسم تشییع پیکر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی شد .به گزارش جماران،
علی مطهری با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت :شعارهای
مردم در تشییع پیکر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی نشان میدهد که مسئوالن نظام
باید زودتر مسأله حصر خانگی رهبران معترضان سال  88را حل کنند.

ایـــن دو ،به اعتـــدال رســـیدهاند ،آن را
تنها راه اداره مطلوب کشـــور میدانند
و ایـــن راه را تـــداوم خواهند داد .وی با
هلل هاشـــمی در نظام
بیان اینکه آیتا 
بودند ،امـــا دغدغهها و نیازهای مردم
را دنبـــال میکرد ،ادامـــه داد :ما کمتر
چنین شخصیت سیاســـی را داریم که
در نظام باشـــد ،اما مردم را نمایندگی
کنـــد ،در عیـــن اینکـــه بعضیهـــا هم
هســـتند که در مردم هستند ،اما نظام
را نمایندگی میکنند ،اما رویکرد آقای
هاشمی ،کم نظیر بوده است.
میثمی با ابراز تأسف از هجمههای
«آشـــتی ناپذیری» که از ســـوی «افراد
فاقد ســـابقه سیاســـی و انقالبی» علیه
آیتاهلل هاشـــمی رفســـنجانی اعمال
میشـــد ،اضافه کـــرد :ایـــن هجمهها
در حالـــی صورت میگرفـــت که آقای
هاشـــمی وزنه اعتدال بـــود ،امروز نیز
امیدواریـــم و آرزو میکنیـــم کـــه ایـــن
اعتـــدال برقـــرار باشـــد و در جامعه و
میان فعاالن سیاسی ما از بین نرود.
ëëابراهیمی :را ه هاشمی باید ادامه یابد
عضـــو شـــورای مرکـــزی جامعـــه
روحانیت مبارز ،پیام تشـــییع باشـــکوه
پیکر آیتاهلل هاشـــمی رفسنجانی را،
هلل هاشمی رفسنجانی
تداوم راه آیتا 
دانســـت و به «ایران» گفت :راه ایشان
حفظ وحـــدت ،انســـجام و یکپارچگی
کشور ،براساس مشارکت مردم بود.
حجتاالســـام حســـین ابراهیمی،
با اشـــاره به اینکـــه بعد از تشـــییع پیکر
امـــام(ره) مراســـمی به ایـــن عظمت و
وســـعت ندیده اســـت ،اضافه کرد :اگر
سیاســـیون پیام مردم را دریافت نکنند،
در واقـــع کـــم تجربگـــی آنان را نشـــان
ی هاشمی عزیز
میدهد .هم انقالب برا 
بود ،هم وحدت و هـــم خدمتگزاری به
مردم .اینها چیزی بود که در بیان مردم
کامالً مشـــهود بود و این تشییع باشکوه
ی هاشـــمی بود.ابراهیمـــی،
حـــق آقـــا 
هلل هاشـــمی
تخریـــب و توهین به آیتا 
را نشـــأت گرفته از وســـعت شخصیت
و جایگاه او دانســـت و اظهار کرد :کســـی
که صراط مســـتقیم را انتخاب میکند،
طبیعی است که مورد هجمه قرار بگیرد.
اما تشییع بیانگر این است که برای توده
مردم این حرفها مطرح نیســـت و اگر
انتقادی هم داشته باشند ،دشمنی نبود.
اما باید بگویم افراد مغرضی که نسبت
به ایشان غرضورزی میکردند ،با اصل
انقالب مشکل داشتند و به دنبال ایجاد
اختالف در جامعه بودند ،اطمینان دارم
که مرگ ایشـــان ،همچون زندگیشـــان
موجب وحـــدت و انســـجام جامعه ما
خواهد شد.

یکی از سر شبکههای اصلی منافقین ،با تالش دستگاههای امنیتی
در اصفهان بازداشت شد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،وی قبل از
ورود به کشور در تور اطالعاتی و شناسایی دستگاههای امنیتی کشور قرار
گرفته بود .این سرشبکه منافقین که روز سهشنبه با هدف ایجاد تشنج و
اغتشاش در جریان تشییع پیکر آیتاهلل هاشمی وارد کشور شده بود ،در
اطراف سی و سه پل اصفهان دستگیر شد.

امیرحسام زرافشان  /ایران

با رأی مجلس صورت میگیرد

اولین ادعاهای وزیر خارجه پیشنهادی
ترامپ درباره ایران

بازداشت سرپل گروهک تروریستی

طرد تندروی؛ تأیید اعتدال ،پیام مردم در بدرقه هاشمی
مرتضی گلپور

تشکیل شورای فقهی
در بانک مرکزی

ظریف ،وزیـــر امور خارجه کشـــورمان و
برای بررسی نقض برجام توسط امریکا
بـــا تمدید قانـــون آیســـا ،در محل هتل
کوبورگ وین برگزار شد ،بیانیهای منتشر
کرد .به گـــزارش «پرس تی وی» در این
بیانیه آمده است:
«از زمـــان اجرایـــی شـــدن برجام
این دومین بار اســـت که کمیســـیون
مشترک براســـاس درخواست ایران
و بـــرای رســـیدگی بـــه بدعهدیهای
امریـــکا و اقدامـــات غیـــر منطبق آن
کشـــور با مفاد برجام تشـــکیل جلسه
میدهـــد .همچنیـــن روز دوشـــنبه
برای نخســـتین بار ســـازوکار کارگروه
اجرایی کـــردن لغـــو تحریمها که در
برجـــام پیشبینـــی شـــده اســـت به
کار گرفتـــه شـــد و نشســـت کارگـــروه
بـــا حضـــور هیأتهـــای کارشناســـی
از ایـــران و تمـــام دولتهـــای عضو
برجام در وین برگزار شد.
در نشســـت کمیســـیون مشـــترک
عـــاوه بر بررســـی گزارش ارائهشـــده
توسط کارگروه کارشناسی ،نمایندگان
کشـــورمان ضمـــن ارائـــه شـــرحی از
بدعهدیهـــای امریـــکا در یک ســـال
اخیـــر ،بـــا ارائـــه مســـتندات حقوقی،
تمدید قانون آیسا را مغایر با تعهدات
امریکا در قالب برجام دانستند.
در ادامـــه ،هیأت امریکایی با تأکید
مجدد بر پایبندی کامل این کشـــور به
برجام ،ضمن اشـــاره به عدم امضای
این مصوبه از ســـوی رئیسجمهوری
امریـــکا بهعنـــوان یـــک تصمیم مهم
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گفت و گو

معاون سیاسی حزباهلل لبنان در پاسخ به «ایران»:

حزباهلل تا نابودی کامل
گروههای تکفیری در سوریه میماند

مهراوه خوارزمی « /سـ ــید ابراهیم امین» معاون سیاسـ ــی
حزباهلل لبنان که برای حضور در مراسم ارتحال آیتاهللهاشمی رفسنجانی(ره)
به ایران سفر کرده بود ،با بیان اینکه «به عنوان نماینده دبیرکل و شورای فرماندهی
و رزمنـ ــدگان و خانواده شـ ــهدا در ایران حضور دارم تا در غم مردم ایران شـ ــریک
باشـ ــم» ،گفت« :چه پیش و چه پس از جنگ شـ ــرایط سختی بر لبنان و مقاومت
حاکم بود و کشـ ــوری را به یاد نمیآورم که مانند ایـ ــران از مقاومت حمایت کرده
ش هاشـ ــمی در این حمایت پررنگ بود ».وی در این بـ ــاره افزود« :نام
باشـ ــد و نق 
ت هاشـ ــمی در تأسـ ــیس مقاومت نمایان اسـ ــت و ما در همه پیروزیهای
و حمای 
ت هاشمی را شـ ــریک میدانیم ».معاون سیاسی حزباهلل لبنان سپس با
مقاوم 
تأکید بر اینکه اسـ ــتراتژی حزباهلل در منطقه به عنـ ــوان یک جنبش مقاومت بر
همه زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی استوار است ،آزادی و استقالل لبنان،
فلسـ ــطین و همکاری با همه ملتها برای اسـ ــتقالل و آزادی از سلطه امریکا را از
اهداف اساسی حزباهلل لبنان دانست و اظهار داشت« :انتخاب رئیس جمهوری
لبنان یک گام مثبت بود و این یک سخن روشن است که حمایت حزباهلل از عون
باعث شد وی به ریاست جمهوری برسد ».ابراهیم امین ،سفر عون به ریاض پس
از رسـ ــیدنش به ریاسـ ــت جمهوری را با توجه به عضویت لبنان در اتحادیه عرب
امری عادی و طبیعی دانست و افزود« :شکی نیست که عربستان تالشهایی برای
جذب عون به سمت خود دارد ولی عون شخصیتی نیست که یک طرف بتواند آن
را به سمت خود بکشد و استوار و ثابت قدم خواهد ماند».
وی در پاسـ ــخ به سـ ــؤال «ایران» پیرامون بحثها و مخالفتهایی که از سـ ــوی
برخی کشورهای مؤثر در بحران لبنان با حضور نیروهای مقاومت در سوریه مطرح
اسـ ــت ،گفت« :هدف ما از ورود به سوریه شکست گروههای تکفیری بود و تا زمان
شکست تروریستها در سـ ــوریه خواهیم بود ».امین گروههای تکفیری را با توجه
به روابط قوی تروریس ـ ـتها و حامیانشـ ــان با رژیم صهیونیسـ ــتی تهدیدی علیه
مقاومت ،لبنان و حتی فلسـ ــطین دانسـ ــت و افزود« :تا زمانی که از آنها احساس
تهدید کنیم ،در سـ ــوریه حضور خواهیم داشـ ــت .اما پس از شکست آنها نیازی به
حضور ما در سـ ــوریه نیست ».معاون سیاسـ ــی حزباهلل لبنان سپس در پاسخ به
سؤالی پیرامون نگاه حزباهلل به برنامههای تجهیز ارتش لبنان و تأثیر این اتفاق
بـ ــر نفوذ حزباهلل در لبنان ،به «ایران» گفت« :برخی موضعگیریها درخصوص
تجهیز ارتش لبنان از سوی عربستان را شاهد بودهایم و یک تفاهم با فرانسه هم در
این خصوص بوده؛ ولی عقبنشینی عربستان به دالیل سیاسی صورت گرفت».
وی سـ ــپس با اشاره به اینکه پیشـ ــنهادهایی از سـ ــوی ایران نیز برای تجهیز ارتش
لبنان مطرح شـ ــده اسـ ــت ،افزود« :ارتش لبنان باید اسلحه داشته باشد تا در برابر
تکفیریها مقاومت کند و انشاءاهلل این موضوع از سوی عربستان یا غیر عربستان
انجام میشود ».امین با بیان اینکه ما قبول نمیکنیم کمکهایی به لبنان شود که
در مقابل آن از موضع ملی خود کوتاه آییم ،یادآور شـ ــد« :ما هیچ گاه مانع تجهیز
ارتش لبنان نبودهایم ،بلکه از آن اسـ ــتقبال میکنیم و منافعمان اقتضا میکند که
ارتش قوی باشد و با تکفیریها بجنگند».

