ششمین کمیسیون مشترک برجام به کار خود پایان داد

تعهد قاطع  5+1برای اجرای کامل برجام
گروه سیاسی :در آستانه اولین سالگرد اجرای برجام ،نشست
کمیسیون مشــترک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در تاریخ
 10ژانویه  2017در وین برگزار و بیانیهای صادر شــد .این نشست
ششــمین کمیســیون بررســی روند اجرای برجام اســت که به

درخواست جمهوری اســامیایران و در پاسخ به نامه  16دسامبر
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به فدریکا موگرینی
به عنوان هماهنگکننده کمیســیون مشترک برجام ،تشکیل شد.
ظریف در نامهای به موگرینی خواستار بررسی بدعهدیهای آمریکا

و تمدید قانــون تحریم ایران ( )ISAدر کنگره آمریکا شــده بود.
پیش از این نیز هلگا اشــمید با انتشــار پیامــیدر توییتر هدف از
برگزاری کمیســیون مشترک برجام به ریاســت اتحادیه اروپا بین
ایران و  5+1را بررسی اجرای برجام و...
صفحه15

ی  12 -1438ژانویه  -2017سالشانزدهم -شماره 16- 4228صفحه 1000 -تومان
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مراسم ترحیم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
با حضور رهبر انقالب برگزار شد
اوباما در شیکاگو از مردم آمریکا خداحافظی کرد

نگرانی در نطق آخر
صفحه14

صفحه2

قدردانی رییس جمهوری از حضور مردم
در تشییع آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
صفحه2

دبیر کل حزب مردمساالری در همایش بزرگداشت امیرکبیر در شهرستان اسالمشهر:

شکلگیری برجام را هم میتوان از ایدههای
آیتاهللهاشمیرفسنجانیدانست
رئیس جمهوری لبنان:

آیتاهلل صانعی:

هاشمی به صراحت لهجه
معروف بود

صفحه13

روابط با ایران مانع روابط عادی
با جهان عرب نیست
صفحه2

ت عربستان برای مذاكرات حج
گزارش «مردمساالری» از دعو 

صفحه15

چراغ سـبز تهـران به ریاض
صفحه15

سرمقاله
فقدان هاشمیو بحران هویت مخالفان هاشمی
محمدحسین روانبخش

برکت ســالها حضور قاطع و موثر هاشــمیدر
صحنه سیاســت ایــران ،فقط منحصر بــه انقالب،
مبــارزان همــراه و پیشــبرد اهــداف و آرمانهای
مشــترک هاشــمی با همراهانش نبــود؛ در طول
سالهای اخیر ،عظمت و بزرگی هاشمی به اندازهای
رسیده بود که هر قدرتطلب بیریشهای« ،مخالفت
با هاشمی» را مهمترین مشخصه هویتی خویش قرار
داده بود و در پناه این هویتبخشی ،حقارت خویش
را پنهان میکــرد؛ و این مهمتریــن علت آن همه
تخریب هاشــمیبود .این روش البته روشی ابتکاری
و بیســابقه نیست؛ نقل اســت که حتی جاهلهای
تهران قدیم وقتی میخواســتند خودشان را مطرح
کنند ،به طیب فحش میدادند و ادعا میکردند من
کسی هستم که با طیب درافتاده است! بر این اساس
اســت که پیرمردی ،نقص «نداشــتن هیچ ســابقه
مبارزاتی» خود را با مقابله با هاشمیجبران میکند،
گروهکی سیاســی ،کــم وزنی خود را بــا «آرزوی
مکمل
تکه  -پاره کردن هاشــمی» التیام میبخشد،
ِ
مخدر صاحب قلمیتهمت زدن به هاشمیاست ،فرد
دیگری که بیش از یک دهه است در آرزوی صندلی

ریاست جمهوری میسوزد فرمان حمله به هاشمیرا
صادر میکند تا شاید به آرزویش دست یابد و حتی
بنده خدایی مدعی هزار مــدل تخصص و دکترین،
عقده عقیم بودنش را با ناســزا گفتــن به فرزندان
هاشمی تسال میبخشد...
واضح اســت که این هویتبخشــی ،پیوست به
هویــت هاشــمیبود و فقط با بودن هاشــمیمعنی
داشت .بهترین شاهد این مدعی ،محمود احمدینژاد
اســت .او اگر چه هشت ســال رئیس دولت بود اما
بدون ساختن دوقطبی «احمدینژاد – هاشمی» آن
هم با سوءاستفاده از تریبونهای عمومیمثل «مناظره
انتخاباتی ســال  »88و به برکت «ســکوت هاشمی
برای حفظ نظام» ،االن هم هیچ هویت سیاســیای
ندارد و داشتههایش از هشت سال دولتمداری فقط
باعث مضحکه اســت« :هاله نور» « ،ادعای مدیریت
جهان»« ،پاکترین دولت تاریخ»« ،الهام بودن نامه
به بوش»« ،معجزه هزاره سوم» و....
با ایــن توصیف ،حاال که هاشــمیرفته اســت،
بحرانی عمیق دامنگیر این عزیزان شده است :بحران
هویت ! از ســویی هاشمیدیگر نیست وآنها هویتی

که از تقابل با هاشــمیجان میگرفت را ندارند؛ و از
سویی دیگر ،تشــییع و تکریم بیسابق ه مردم برای
هاشــمی ،بیشتر آنها را تحقیر میکند .اگر این افراد
شخصیتی مستقل داشتند االن باید همچنان روش
این ســالهای خویش را ادامه میدادند اما سخنان و
مواضع این افراد در قبال هاشــمیبه دو دوره متضاد
تقســیم میشود :قبل از  19دی  1395و بعد از 19
دی  ! 1395میشــود حدس زد که کار به اینجا هم
ختم نمیشــود؛ بلکه از این به بعد شــاهد تعریفها،
خاطرات دور و دراز و مصادره کردن هاشمیاز سوی
این دوســتان هم خواهیم بود؛ اگر چه این تغییرات
کمیزمان میطلبد .فوت ناگهانی هاشمینگذاشــت
این دوستان آن طور که باید و شاید برای حل بحران
هویتی خود برنامهریزی داشته باشند .مثال یک هفته
قبل از فوت هاشــمی ،در صداوسیما از قول مایکل
لدین گفته میشــد که «هاشمیخواســتار تحریم
هــای فلجکننده غرب در قبال ایران شــده بود» .با
این حال بحران هویت ،اقتضا میکند که در اســرع
وقت ،هاشمیتوسط کسانی مصادره شود که دلشان
میخواست او را تکه – پاره کنند!

خبر رحلت آیتاهلل جناب آقای
هاشمی رفسنجانی ،مجاهد دوران
نهضت اسالمی و یار دیرین حضرت
امامخمینی(ره) و رهبر معظم انقالب
موجب تالم و تاثر گردید.

ایشان سراسر عمر با برکت خویش را در راه خدمت
به انقالب و ایران عزیز مصروف و با نقشآفرینی
مهم در عرصههای مختلف کشور ،نقش پررنگی ایفا
نمود.

بیت معزز آیتاهلل هاشمیرفسنجانی
سرکار خانمها عفت مرعشی
فاطمه و فائزه هاشمی

ضایعــه جبرانناپذیــر ارتحــال جانگــداز
آیتاهلل هاشمی ،بزرگمرد قانون ،مصلحت،
سیاست و تحزب را به شما و سایر بستگان
و دوســتان و آشــنایان تســلیت و تعزیت
گفته و امیدواریم راه اصالحگرانه ایشــان
در سازندگی کشور پاینده باد.

شاخه خواهران حزب مردمساالری
ِإ َّنا ِ ّ
عون
ل َو ِإ َّنـا ِإ َل ْیهِ َر ِ
اج َ

رحلت جانسوز مبارز خستگیناپذیر و یار دیرین
امام و رهبری حضرت آیتاهلل هاشمیرفسنجانی
تسلیت باد.
دانشگاه علومپزشکی رفسنجان

درگذشت آن عالم فقید را به محضر امام زمان(عج)،
مقام معظم رهبری و همکاران محترم بانک و ملت
شریف ایران تسلیت گفته و برای کلیه بستگان و
بازماندگان از خداوند منان صبر مسالت دارم.
حجتاهلل مهدیان
سرپرست بانک توسعه تعاون

