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بیانیهمطبوعاتیکمیسیون
مشترک برجام

در آســتانه اولین ســالگرد اجرای برجام،
نشست کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) در تاریخ  10ژانویه  2017در
وینبرگزاروبیانیهایصادرشد.
به گزارش ایسنا ،متن این بیانیه که از سوی
هیاتهای مذاکره کننده ایــران و  ۵+۱صادر
شدهاست،بهاینشرحاست:
ریاســت کمیسیون مشــترک متشکل از
گروه  ،5+1اتحادیه اروپــا و ایران از طرف خانم
موگرینی ،نماینــده عالی اتحادیــه اروپایی،
توسط خانم هلگا اشمید ،رئیس امور خارجی
اتحادیه ،صورت پذیرفت و جلســه در ســطح
معاونان و مدیران سیاســی کشــورهای عضو
برجامبود.
کمیســیون مشترک مشــخصا به منظور
بررســی نگرانیهای مطروحه از ســوی ایران
طی نامه مورخ  16دسامبر جناب آقای ظریف،
وزیرامورخارجهایرانخطاببهخانمموگرینی،
نماینده عالی اتحادیه اروپا ،به عنوان هماهنگ
کننده کمیسیون مشترک ،تشکیل شد .طبق
درخواســت ایران ،قبل از نشست کمیسیون
مشترک یک نشست گروه کاری رفع تحریمها
نیزدرسطحکارشناسیتشکیلگردید.
کلیه طرفهای برجام مجددا بر تعهد قاطع
خود به تداوم اجرای کامل و موثر برجام تصریح
کردند .کمیسیون مشترک ضمن تاکید مجدد
بر اهمیت تعهــدات مرتبط با رفــع تحریمها
وفق برجام ،بــه ویژه در ارتباط با قانون آیســا،
تضمینهای ارائه شده توسط ایاالت متحده را
مبنی بر اینکه تمدیــد قانون تحریمهای ایران
یهایی
بههیچعنوانتاثیریبرفرایندرفعتحر 
که ایران طبق برجام از آنها بهره مند میشــود
نداشته و به هیچ روی محدودیتی برای شرکت
ها از حیث انجام مراودات بازرگانی با ایران ایجاد
نخواهد کرد ،مورد توجه قرار داد .کمیســیون
مشترک همچنین تعهدات طرف های برجام
مبنی بر رفــع تحریم ها به صورت مســتمر به
ویژه طبق بند 21برجــام را مجددا مورد تاکید
قرارداد.
از فرصت برگزاری این جلســه کمیسیون
برای بررسی برخی موضوعات هسته ای برجام
نیزاستفادهشد.

تشکیل کمیته تخصصی گفتوگوی
ملی در فراکسیون امید
نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای
اسالمی با تشریح طرح گفتوگوی ملی که در
فراکسیونامیددرحالپیگیریاست،گفتکه
کمیتهتخصصیبههمینمنظوردرفراکسیون
امیدشکلگرفتهاست.
حجتاالســام احمد مازنی در گفتوگو با
ایسنا با اشــاره به نطق خود در ۲۸مهرماه سال
جاری،اظهارکرد:بهاعتقادمنراهحلمشکالت
کشور گفتوگو است و این چاره دردهای مزمن
در کشــور و تنازعات حاکم بر فضای سیاسی
است .جامعه ما به صورت تاریخی به جامعهای
تبدیل شــده که در آن تکگویــی و مونولوگ
وجود دارد و روش دیالــوگ و گفتوگو در آن
ضعیف است که این ریشه در روش آموزشی و
تربیتیمادارد.
وی افزود :پیش فرض گفتوگو این است
کهدوطرفاختالفاتیدارندوواقعیتاختالف
را میپذیرند و درباره آن گفتوگو میکنند .به
اعتقاد من این امر میتواند راهحل مشکالت
کشــور و کلید قفــل گرفتاریهای مختلف
معیشــتی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی
باشد.
اینعضوکمیسیونفرهنگیمجلسیادآور
شد :با توجه به اینکه همه گروههای سیاسی در
مجلس حضور دارند و همه نحلههای فکری و
اقوام ایرانی و پیروان ادیان و مذاهب زیر ســقف
مجلس هستند ما طرح گفتوگوی ملی را در
پارلمان کلید زدیم تا الگویی برای گفتوگوی
ملی در سایر بخشها شــود .اگر در مجلس که
نخبگانومنتخبینملتازهمهجناحهاحضور
دارند این امر تحقق پیدا کند میتوانیم آن را به
خارجازمجلسنیزتسریدهیم.

مردم نشان دادند قدرشناس
استوانههای اصیل انقالب هستند
عــارف گفــت :مــردم در این چنــد روز
نشــان دادند که قدرشــناس خدمتگزاران و
استوانههایاصیلانقالبهستند.
به گزارش ایلنــا ،محمدرضا عارف در جمع
خبرنگاران در حاشــیه مراسم ترحیم آیتاهلل
هاشمیدرمسجدواحدعلومتحقیقاتدانشگاه
آزاد گفت :شــخصیت آقای هاشمی مبرهن و
موجه است و نقش ایشان در همه صحنههای
نهضتوانقالببیبدیلبود.
او با اشاره به حضور مردم در مراسم تشییع
پیکر آیــتاهلل هاشــمی بیان کرد :مــردم در
این چنــد روز نشــان دادند که قدرشــناس
خدمتگــزاران و اســتوانههای اصیل انقالب
هستند.

وضعیت سیاسی کشور پس از رحلت آیت اهلل هاشمی خصوصاً در انتخابات  96چگونه خواهد بود؟

نبود حامی اول اعتدال موجب تضعیف روحانی نمی شود

شخصیت ،نفوذ و مشی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به گونه ای بود که
به قول اکثر قریب به اتفاق کارشناسان سیاسی مردم کشور حتما کمبود
اینشخصیتبزرگوارراحسخواهندکرد.پسازرحلتاینسیاستمدار
بزرگ ســؤالی که این روزها ذهن اکثریت جامعه را به خود درگیر کرده
است ،این است که وضعيت فضاي سياســي در سالهاي پس از آیت اهلل
هاشــمي و به ويژه در انتخابات  ۹۶چگونه خواهد بود؟ با توجه به این که
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام خود اوصافی را برای آیت اهلل هاشمی
رفسنجانیعنوانکردهاندکهتوجهبهآنهارویکردآتیتندروهایفضای
سیاسیکشوردرجهتتخریبحامیانوهمفکراناوخصوصاًدرآستانه
انتخابات را خنثی و بی اثر می کند ،می توان گفت که به قول کارشناسان
سیاسی مشی آیت اهلل یعنی همانا اعتدال در جامعه ادامه خواهد داشت
و دو انتخابات پیش رو نیز با حضور حداکثری مردمی که تاکنون نشــان
دادهاند طرفدار اعتدال و اعتدال گرایی هســتند ،در جهت نفی گرایش ماند؛ وی سپس هر اتفاق سیاسی خارق العاده یا تغییر بزرگ در سیاست
داخلیایرانرابعیددانست.
های افراطی با شــکوهی مثال زدنی ادامه خواهد داشت .به گونه ای که
راهومنشهاشمیادامهخواهدداشت
به گفته کارشناسان سیاسی نبود آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به عنوان
صادق زیباکالم ،تحلیلگر مســائل سیاسی و
حامی اول حســن روحانی ،ضرورتاً به معنی تضعیف دولت و حامیان آن
استاد دانشگاه معتقد است ،کمترین شخصیتی را
نیست.
درکشورمیتوانیافتکهبهاندازهآیتاهللهاشمی
اصالح طلبان در غیاب هاشــمی
رفسنجانی مورد بیاعتنایی ،تخریب و بیوفایی
بیرهبرنخواهندماند
صباح زنگنه ،کارشــناس مســائل سیاسی و قرار گرفته باشد .او دارای کارنامه ای درخشان از نظر خدمت به انقالب و
یهایزیادیهمدرحقاورواشد.
بین المللی با اشــاره به رحلت آیت اهلل هاشمی نظاماست،امابیوفای 
به گفته او شــاید کمترین چهره انقالب را میتوان سراغ گرفت که در
رفســنجانی ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام و یکی از سیاســتمداران بزرگ جمهوری برابر تندرویها صبر کند و ایستادگی کند .او در این سالها شاهد بود که
اسالمی ایران را بسیار تأســف برانگیز دانست و با اشــاره به فقدان این تندروها خودوخانوادهاشراتحقیرکردند،اماسکوتکرد.نتیجهسکوت
سیاستمدار کهنه کار در عالم سیاســت ،در خصوص شرایط آینده می این شخصیت بزرگ سیاســی این بود که او در میان گروه های مختلف
گوید ،نبود آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی به عنوان حامی اول حســن مردمیودرمیانمردمایرانمحبوبشد.
به اعتقاد این استاد دانشگاه حضور باشــکوه مردم در مراسم تشییع
روحانی ،ضرورتاً به معنی تضعیف دولت و حامیان آن نیست بلکه منجر
به تقویت جایگاه روحانی درانتخابات خواهد شــد .بنــا به نظر وی هیچ آیت اهلل هاشمی نشان داد که جایگاه او در دل مردم ایران قرار دارد و راه و
شــخصیتی قوی تری از روحانی در جبهه معارضــان اصولگرایان برای منش او ادامه خواهد داشت .به مخالفان هاشمی رفسنجانی ثابت شد که
هاشمیقابلحذفشدننیستوراهاوادامهخواهدیافت.
تآیندهوجودندارد.
انتخابا 
زیباکالممیگویدخیابانهایاطرفدانشگاهتهراندرمراسمتشییع
این دیپلمات با ســابقه ایرانی معتقد اســت ،با توجه به این که کشور
در آستانه دو انتخابات مهم و سرنوشت ســاز دوازدهمین دوره ریاست پیکر هاشمی پر از جمعیت اندوهگین بود .آن روز شاهد بودیم که شاید
ت اهلل هاشمی رفسنجانی
جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا قرار دارد ،جریان های برای اولین بارهیچ شعاری و تخریبی علیه آی 
شنیدهنشد.
سیاسیکشورحتماًتدابیریرابرایرهبریدرونیخوداتخاذمیکنند.
او با بیان این که جامعه در خصوص آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی
نماینده سابق ایران در ســازمان همکاری اسالمی و دیپلمات ایرانی
می گوید ،دو جریان اصال ح طلب و اعتدالگرا پس از درگذشت آیت اهلل واقعیتهاراپذیرفتهاند،گفت:مردمروزگذشتهجوابیکعمرسیاست
تاورادادندوبرآنمهرتاییدزدند.
هاشمیرفسنجانیدرمواجههباجریاناصولگرابدونرهبرباقینخواهند ورزیوخدم 

به اعتقاد این استاد دانشگاه حضور جوانان و حضور میلیونی مردم در
مراسمتشییعآیتاهللهاشمینشاندادتمامتبلیغاتیکهعلیهاودریکی
توهین ها و تهمتها گرفته تا تبلیغات

دو دهه گذشته صورت گرفته ،از
ی اثر بوده و مردم نشان دادند که محبوبیت
تندروها علیه او و خانواده اش ب 
ت اهلل هاشمی رفسنجانی افزایش چشمگیرتری یافته
و اعتقادشان به آی 
است.
مســیر اصالح و اعتدال در کشور
ادامهخواهدداشت
علی تاجرنیــا ،فعال سیاســی اصالح طلب
و نماینده پیشــین مجلس با اشــاره به رحلت
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی و با بیان این که
فقدان او در آینده کشــور احســاس می شود،
گفت :از همین روی اصالح طلبان یکی از بزرگترین حامیان خود را از
دست دادند ،اما اصالح طلبی و اعتدال گرایی حرکتی مبتنی بر عقل
جمعی است و اگر چه شخصیت های بزرگی همچون آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی در چگونگی سیر تحوالت آن نقش زیادی دارند اما مسیر
اصالحات ادامه پیدا خواهد کرد و قطعاً دشوارتر از زمان حیات آقای
هاشمیپیمودهخواهدشد.
او میزان استقبال مردم از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را مؤلفهای
دانست که به خوبی نشــان دهنده این مهم اســت که ظرفیت الزم
برای طی کردن مســیر اعتــدال و اصالحات در کشــور وجود دارد.
تاجرنیا ادامه داد :آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی دارای شخصیتی
منحصــر بفرد بود ،بــه گونه ای که مــی توان گفــت خصوصیات و
ویژگیایی که در وجود او دیده می شــد در کمتر شــخصی ،یک جا
جمع می شود.
به عقیده او شــیوه اندیشــه و سیاســت های آیت اهلل هاشــمی
رفســنجانی باعث شــده بود که حامیان و طرفــداران او هم در بین
سنتی ترین الیه های حوزه علمیه و هم در بین دانشجویان و جوانان
خواهان سبک زندگی مدرن حضور داشته باشند.
این نماینده پیشین مجلس گفت :همه مردم کشور حتما کمبود
این شخصیت بزرگوار را حس خواهند کرد ،اما به نظر نمیرسد روند
عقالنيت در كشور ضربه بخورد .شــخصيتهای ميان ه رو و طرفدار
عقالنيت با توجه به حمايتها و استقبالی كه از اين افراد میشود در
می یابند که نبايد خود را از اين حمايتهای مردمي دور كنند.
این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد  :مسیر اصالح و اعتدال در
کشور ادامه خواهد داشت و میزان استقبال مردم از شخصیت آیت اهلل
هاشمیرفسنجانینیزبهخوبیتأییدکنندهاینمسالهاست.

قدردانی رییس جمهوری از حضور آگاهانه و قدرشناسانه مردم در تشییع و تجلیل آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

رئیس جمهــوری در پیامی بــا قدردانی از حضور
آگاهانهوقدرشناسانهمردمشریفوهوشمندایراندر
تشییع و تجلیل از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تاکید
کرد که این حضور ،صفحه پرشــکوه دیگری در تاریخ
پرافتخار ایران رقم زد و وحدت اســتوار ملی را در برابر
چشمجهانیانبهنمایشگذاشت.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی ریاســت
جمهوری ،متن پیام حجت االسالم و المسلمین دکتر

حسنروحانیبهاینشرحاست:
بسماهللالرحمنالرحیم
مردمشریفوهوشمندایران
حضــور آگاهانــه و قدرشناســانه شــما در
تشــییع و تجلیــل آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی
خدمتگزار فداکار مــردم و انقالب و یار وفــادار امام
و رهبــری ،صفحــه پرشــکوه دیگــری در تاریخ
پرافتخــار ایــران را رقــم زد و وحدت اســتوار ملی

را در برابــر چشــم جهانیــان به نمایش گذاشــت.
زبان از سپاسگزاری این حضور و حمایت ،قاصر است و
تنهاتالشپیگیرتردولترادرخدمتبهمردموجدیت
بیشتردرپیمودنراهاعتدالوپرهیزازافراط-کهگوهر
اندیشــه و عمل آن مجاهد در راه حق بود  -قدردانی
عملیازحماسهحضورتانمیداند.
حسنروحانی
رئیسجمهوریاسالمیایران

هشدار کری به دولت جدید آمریکا نسبت به کنارهگیری از برجام

وزیر امور خارجه آمریکا به دولت آینده کشورش دربار ه کنار گذاشتن
توافق هستهای ایران و گروه  5+1هشــدار داد.به گزارش ایسنا ،به نقل
از خبرگزاری اســپوتنیک ،جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه
شنبه در یک سخنرانی در موسســه آمریکایی صلح در واشنگتن ضمن
هشدار دربار ه کناره گیری از توافق هستهای ایران و گروه  5+1که ژوئیه
 2015میان این کشورها حاصل شــد ،گفت که این اقدام میتواند به
بروز مناقشه منجر شــود و به اعتبار آمریکا آســیب بزند.کری در ادامه
ســخنان خود بدون در نظر گرفتن ماهیت صلح آمیز برنامه هستهای
کشــورمان در گذشــته و حال گفت :من به طور قطع و کامل اطمینان
دارم که مسیر دستیابی تهران به تسلیحات هســتهای با اجرای برنامه
جامع اقدام مشترک مسدود شده است .اکنون اگر این توافق در اقدامی
خودسرانه لغو شــود ،ما به جایی باز خواهیم گشت که فوری مناقشه به
وجود خواهد آمد.وی افزود :عالوه بر این ،ما اعتبــار خود را در جهان از

دســت خواهیم داد زیرا بر این بــاورم که روسها ،چینیها ،فرانســه،
آلمانیها و انگلیســیها به اجرای توافق ادامه خواهند داد .سپس شما
به جایی باز میگردید که قبال بودید ،جایی که مــا برای حمله به ایران

تحت فشار بودیم ،حرفم را باور کنید ،ما تحت فشار بودیم.رئیس دستگاه
دیپلماســی آمریکا که روزهای پایانی دوره کاریاش را سپری میکند،
تاکید کرد :بنابراین چنین کاری عاقالنه نیست من باور دارم که منطق
برنده خواهد شــد.بر اســاس این گزارش  ،دونالد ترامپ رئیس جمهور
منتخب آمریکا در دوران رقابتهــای انتخاباتیاش گفته بود که پس از
به قدرت رسیدن توافق هســتهای ایران و گروه  5+1را پاره خواهد کرد.
مقامات آمریکایی پس از پیروزی وی در انتخابات ضمن هشدار نسبت
به پیامدهای چنین اقدامی تاکید کردند که این توافق ،توافقی دو جانبه
میان تهران و واشنگتن نیست ،بلکه توافقی چند جانبه است که شورای
امنیت ســازمان ملل نیز در قطعنامهای آن را مورد تاییــد قرار دارد.به
گزارش ایسنا ،وزیر امور خارجه آمریکا در حالی بار دیگر این ادعاها علیه
برنامه هستهای کشورمان را تکرار کرده است که مقامات همواره تاکید
دارند فعالیتهای هستهای تهران ماهیت کامال صلح آمیز داشته و دارد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس:

اجالس آتی بینالمجالس اسالمی ندای وحدت کشورهای مسلمان را به گوش جهان میرساند

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کشورهای
اسالمی با همگرایی و تعامل باید در مســیر وحدت و مبارزه با تروریسم و افراط
گرایی گام بردارند ،گفــت :اجالس آتی بینالمجالس اســامی ندای وحدت
کشورهایمسلمانرابهگوشجهانمیرساند.
به گزارش ایرنا« ،کاظم جاللی» روز چهارشــنبه در نشســتی مشــترک
با «ایســاکا ســیدیبه» رییس مجلس ملی جمهوری مالی با بیان این مطلب
ش خود را
افزود:جمهوری اسالمی ایران و مجلس شورای اسالمی نیز تمام تال 
برایبرگزاریهرچهباشکوهترایندورازاجالسبهکارخواهندگرفت.
جاللی در این نشســت که با حضور «بوبکه گورو دیال» ســفیر جمهوری
مالی در تهران برگزار شد ،با اشــاره به اهمیت و لزوم تقویت روابط دیپلماسی
پارلمانی بین دو کشــور جمهوری اســامی ایران و جمهوری مالی ،تصریح
کرد :تشــکیل گروههای دوســتی پارلمانی به تقویت ســطح دیپلماســی
پارلمانی و مناســبات دو کشــور منجر خواهد شــد.نماینده مــردم تهران،
ری ،شــمیرانات ،اسالمشــهر و پردیس در مجلس با اشــاره به تشکیل گروه
دوســتی پارلمانی جمهوری اســامی ایــران و مالی ،گفت :تشــکیل گروه
دوستی پارلمانی در مجالس دو کشــور اقدام مثبتی اســت که به ارتقا روابط
پارلمانی دو جانبه و گســترش همکاریهای فیمابین منتهی خواهد شــد.
رئیس گروه دوســتی پارلمانی جمهوری اســامی ایران با مالی با اشــاره به
برگزاری دور بعدی اجالس اتحادیه بینالمجالس اســامی در کشــور مالی
ابراز امیــدواری کرد تا بــا همکاری و هماهنگی کشــورهای عضــو اتحادیه
بین المجالس اســامی این اجالس در باالترین ســطح خود برگزار شــود و
نتایج مثبتی را برای کشورهای اســامی به همراه داشته باشــد.وی افزود :با
تالشهای ارزندهای که در دبیرخانه اتحادیه بینالمجالس اســامی صورت
گرفته اســت بســیار امیدواریم که دور بعدی اجالس به خوبی برگزار شــود.
عضو کمیته اجرایی بین المجالس اســامی با بیان اینکه ایــن اتحادیه برای
تشــریک مســاعی کشــورهای اســامی مفید خواهد بود ،گفت :زحمات

بســیاری جهت تاســیس و تقویت اتحادیه بین المجالس اســامی کشیده
شــده اســت و امیدواریم تا این روند رو به رشــد همچنان ادامه داشته باشد.
وی با اشــاره به اقدامات تروریســتی در منطقه و اقدامــات جنایتکارانه آنها،
خاطرنشــان کرد :باید از ظرفیــت اتحادیه بینالمجالس اســامی در جهت
تقویت روابط بین کشــورهای مســلمان و ایجاد همگرایی در تقابل با رشــد
تروریســم در منطقه و جهان اســتفاده کرد.عضو کمیســیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس با بیان اینکه جهان اســام باید به دنبال وحدت و
همگرایی حول محور اسالم باشد ،توضیح داد :متاسفانه به دلیل دسیسههای
دشمنان ،امروز کشورهای مسلمان با مشکالتی همچون تفرقه ،طائفه گرایی
و بروز و ظهور گروههای افراطی روبرو هســتند که باید برای رفع این مسائل از
طریق برگزاری نشســتهایی همچــون اتحادیه بین المجالس اســامی،
تصمیمات عاجلی اتخاذ شــود.وی با اشــاره به جایگاه ارزنده کشــور مالی در
بین کشــورهای جهان اســام ،تصریح کرد :کشــور مالی از موقعیت خوبی
که در بین کشورهای اســامی برخوردار اســت و با موقعیتی که از برگزاری
نشست اتحادیه بین المجالس اسالمی به دســت خواهد آورد میتواند نقشی
موثر در مبارزه با تروریســم و افراط گرایی در منطقه و جهان اســام ایفا کند.
جاللی یادآور شــد :با حلم و بردباری که در کشــور مالی و مسئوالن این کشور

دیدهایم اطمینان دارم که برگزاری اجالس آتی اتحادیه بینالمجالس اسالمی
درمسیروحدتبینکشورهایاسالمیخواهدشود.
ایران تالشهای ثمربخشی در برقراری صلح در منطقه وجهان
انجامدادهاست
«ایســاکا ســیدیبه» رئیس مجلــس ملی جمهــوری مالی نیــز در این
نشســت با ابراز تاســف و تسلیت درگذشــت آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی
به ملت و مســئوالن جمهوری اســامی ایــران ،گفت :روابط خــوب میان
دو کشــور جمهوری اســامی ایران و جمهــوری مالی و گســترش روابط
پارلمانــی گامی مثبــت در تقویــت و تحیکم مناســبات دوجانبه اســت.
وی با اشــاره به برگزاری دور آتی اجالس اتحادیه بینالمجالس اســامی در
جمهوری مالی ،تصریح کرد :حضور و مشارکت تمامی اعضای این اتحادیه در
ارتقاسطحاجالسوتقویتروابطبینکشورهایاسالمیمفیدخواهدبود.
ســیدیبه با اشــاره به جایگاه ایران در بین کشورهای اســامی به ویژه در
اتحادیه بینالمجالس اســامی ،تصریح کرد :ایران کشــوربزرگی اســت و
تالشهای ثمربخشــی در برقراری صلح در منطقه وجهان انجام داده اســت.
وی ادامه داد :جمهوری اسالمی ایران با وجود تحریمهای اعمال شده به خوبی
توانستتاباراهکارهاییاساسیبهکارخودادامهدهد.
به گزارش خانه ملت« ،ایساکا سیدیبه» رئیس مجلس ملی جمهوری مالی
در پایان با تاکید براینکه جمهوری مالی به توسعه مناسبات دوجانبه به ویژه در
حوزه پارلمانی با ایران امیدوار است ،تاکید کرد :امیدواریم با استفاده از ظرفیت
جمهوری اسالمی ایران اجالس اتحادیه بینالمجالس اسالمی در سطح باالیی
برگزارشود.بهگزارشایرنا«،ایساکاسیدیبه»رئیسمجلسملیجمهوریمالی
امروز در تهرانعالوهبر دیداربا «علی الریجانی» رئیس مجلس شورای اسالمی
وگفتوگودربارهتوسعهروابطپارلمانیدوکشوربامحمدجوادظریفوزیرامور
خارجه نیز دیدار و در مورد راه های مبارزه با دو تروریسم در منطقه و همچنین
توسعهمناسباتسیاسیواقتصادیدوکشورتبادلنظرکرد.

خبرخوان

امنیت ،ثبات سیاسی و وحدت ملی
پایه های اصلی برای روند توسعه
افغانستان و رفاه مردم آن است

رییس جمهوری ،امنیت  ،ثبات سیاسی
و وحدت ملی را پایه های اصلــی برای روند
توســعه افغانســتان و رفاه مردم این کشور
دانســت و تاکید کرد که جمهوری اسالمی
ایرانازهیچتالشــیبرایکمــکبهملتو
دولتافغانستاندریغنخواهدکرد.
به گــزارش ایرنــا از پایگاه اطالع رســانی
ریاست جمهوری ،حجت االسالم و المسلمین
دکتر حســن روحانی عصر روز چهارشــنبه
در دیدار «عبــداهلل عبداهلل» رئیــس اجرایی
دولت وحدت ملی افغانســتان که بــرای ابراز
تسلیت دولت و ملت افغانســتان به مناسبت
درگذشــت آیت اهلل هاشمی رفســنجانی ،در
صدر هیاتی در تهران حضور یافته اســت،ابراز
امیــدواری کرد بــا تقویت ثبات سیاســی و
وحــدت در افغانســتان ،بتوان پــروژه های
مشــترک را هر چه ســریعتر اجرایــی نمود.
رئیس جمهوری با قدردانی از تســلیت دولت
و ملــت افغانســتان  ،اظهارداشــت :حضرت
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی از اســتوانه ها
و ســتون های ایران اســامی بودنــد که در
مســایل منطقه ای و بین المللــی و از جمله
در موضوع افغانستان  ،پیوســته برای تقویت
صلح و ثبــات آن کشــور تالش مــی کردند
و امیــدوارم همــگان بتوانیم همان مســیر
و راه را در تــاش فیمابیــن ادامــه دهیــم.
روحانــی تصریــح کــرد :دولــت
جمهــوری اســامی در کنــار مــردم و
دولــتافغانســتانبــودهوخواهــدمانــد.
رئیس جمهوری با اشــاره بــه چارچوب های
مناسبیکهبرایتوسعههمکاریهایدوجانبه
ترسیم شده است ،گفت :توسعه بندر چابهار و
تقویتشبکههایریلیوازجملهاتصالراهاهن
ایران به هرات می تواند به توسعه همکاریهای
تهران – کابل شــتاب بیشــتری ببخشــد.
روحانی در ادامه تروریســم را معضلی نه تنها
برای افغانستان بلکه برای کل جهان برشمرد و
برضرورتمقابلهآنتاکیدکرد.
«عبداهلل عبداهلل» رئیــس اجرایی دولت
وحدت ملی افغانســتان نیز در ایــن دیدار با
ابالغ پیام تســلیت دولت و ملت کشورش به
مناسبت درگذشت حضرت آیت اهلل هاشمی
رفسنجانیگفت:آیتاهللهاشمیرفسنجانی
شخصیتیشناختهشدهبرایمردمافغانستان
است و مردم ما هرگز کمک های ایشان بویژه
در دوران ســخت را فرامــوش نمــی کنند.
رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان
همچنین با ارائه گزارشی از وضعیت داخلی و
روند مذاکرات صلح در کشورش اظهارداشت:
ایرانهموارهیاردولتومردمافغانستانبودهو
دولت ما مصمم است که روابط خود را در همه
عرصه ها با جمهوری اسالمی ایران به عنوان
یککشوردوستوبرادرتوسعهدهد.

واکنش کنسولگری ایران در
هرات افغانستان به ادعای
بازداشت  3ایرانی

کنســولگری جمهوری اسالمی ایران در
هرات روز چهارشــنبه با انتشار اطالعیه ای،
اخبار منتشــر شــده در باره دستگیری سه
ایرانیراواهیدانستوگفتکههنوزازسوی
مقام های رسمی در این مورد با کنسولگری
صحبتوارتباطیبرقرارنشدهاست.
بهگزارشایرنا،درایناطالعیهآمدهاست:
عرف و کنوانسیون های بین المللی ایجاب
می کند که اگر تبعه یا اتباع یک کشــور در
کشور دیگری دستگیر شده ،باید نمایندگی
سیاسی کشور را از شــخص دستگیر شده
مطلع کنند تا آن نمایندگی بتواند شخص یا
اشخاص دستگیر شده را احراز هویت کند.
پلیس هرات روز سه شنبه خبر از دستگیری
ســه ایرانــی داده و مدعی شــده کــه از
دستگیرشدگان سالح کمری به دست آمده
است.
اطالعیــه کنســولگری ایــران افزوده
است که از طریق مکاتبه با دفتر نمایندگی
وزارت خارجــه افغانســتان در هــرات،
خواســتارفراهــمکــردنشــرایطاحراز
هویت دستگیرشــدگان شــده اســت.
بر اســاس این اطالعیه ،به نظر می رســد
طرح این مسائل ناشــی از خودسری برخی
مسئوالن سطوح پائین و یک نوع فرافکنی
است ،اما روابط جمهوری اســامی ایران و
افغانستان در سطوح عالی ،نیک و دوستانه
است و همکاری ها و رفت و آمدها ،میان مقام
هایدوکشورنشاندهندهدوستیهاست.
این اطالعیه در پایان اضافه کرده اســت
که موضع و اقدامات جمهوری اسالمی ایران
همواره در جهت بازســازی ،دولت سازی و
پذیرایی از مهاجران افغانستانی بوده و همه
این اقدام ها گویای روابط دوســتانه ایران و
افغانستاناست.

