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پنج ش��نبه 23 دی 1395 | 13 ربي��ع الثان��ي 1438 || روزنامه جوان |  شماره 5001 شكست پروژه جداسازي هاشمي از نظام 
تشييع پيكر آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به اعتراف تمامي رسانه هاي 
خارجي و داخلي، نماي��ش وحدت ملت ايران بود. اين تش��ييع عالوه 
بر  نمايش وحدت آحاد مردم، احزاب و گروه هاي سياس��ي با س��اليق 
گوناگون، پيوند عميق و ناگسستني مردم با نظام و واليت و رهبري را 

نيز به نمايش گذاشت. 
اقامه نماز بر جنازه آيت اهلل هاشمي به امامت مقام معظم رهبري حضرت 
آيت اهلل العظمي ام��ام خامنه اي )مدظله العالي( در دانش��گاه تهران با 
حضور انبوه مردم و مسئوالن كشوري و لش��كري با ساليق گوناگون، 

حاوي پيام هاي متعدد است؛ پيام هايي كه نياز به تحليل دارد. 
به طور قطع اين مراس��م ب��ا مختصات خاص خود، جبهه ش��ياطين، 
خناسان و دشمنان خارجي و جريان ضد انقالب را به شدت خشمناك 

و عصباني كرد. 
عصبانيت جبهه مقابل جبهه انقالب اس��المي ب��ا محوريت امريكا، به 
شكس��ت پروژه آنان و بر باد رفتن آرزوهايش��ان بر مي گردد. پروژه اي 
كه غربي ها به كمك عوامل داخلي خود، با صرف هزينه هاي س��نگين 
و سرمايه گذاري هاي فراوان، در به نتيجه رساندنش ناكام ماندند. پس 
از پيروزي انقالب اسالمي و اس��تقرار نظام مقدس جمهوري اسالمي 
در ايران، جبهه اس��تكبار بقاي خود را در به شكست رساندن انقالب 
اسالمي و فرو ريختن نظام جمهوري اسالمي ديد. غربي ها براي حفظ 
تمدن خود و استمرار سلطه تمدن غرب بر جهان، جلوگيري از پي ريزي 
تمدن نوين اسالمي را، يك ضرورت قطعي يافته، براي ناكام گذاشتن 
جمهوري اس��المي در تمدن سازي اس��المي، طرح ريزي و اقدام عليه 
جريان انقالب اس��المي و مقابله با جمهوري اسالمي را در دستور كار 

خود قرار دادند. 
ايجاد اختالف بين عناصر اصلي انقالب و جداسازي آنان از جريان اصيل 
انقالب و رهبري آن، يكي از پروژه هاي خطرناكي بود كه جبهه استكبار 
با بهره گيري از تج��ارب خود، در پيش گرفت. با تأس��ف بايد گفت كه 
جبهه استكبار به كمك جريان ضد انقالب و عناصر قدرت طلب و فاسد 
داخلي، توانست اين پروژه خطرناك را در مورد آقاي منتظري به نتيجه 
كامل برساند. پروژه جداسازي آقاي منتظري آن هم در جايگاه قائم مقام 
رهبري از امام و انقالب، پروژه مشترك داخل و خارج بود كه عليه انقالب 
اسالمي طراحي شد و به اجرا در آمد. براساس اين پروژه آقاي منتظري 
كه حاصل عمر امام )ره( بود و نقش برجسته اي در شكل گيري انقالب 
اسالمي داشت، در نهايت از امام و انقالب فاصله گرفت و به رويارويي و 
تقابل روي آورد. جريان ضد انقالب، منافقين و نفوذي هايي چون باند 
فاسد و قدرت طلب سيدمهدي هاشمي معدوم، عوامل اصلي اجراي اين 
پروژه شبكه  استكبار بودند. اين پروژه براساس سياست قديمي و كارآمد 
پير استعمار، يعني انگليس خبيث، مبني بر سياست »تفرقه بينداز و 
حكومت كن«، طرح ريزي شده بود. حضرت امام )ره( بسيار تالش كرد 
كه مانع از خروج آقاي منتظري از چارچوب نظام و كاروان انقالب و كنار 
گذاشته ش��دن از جايگاه قائم مقام رهبري شود، لكن اقدامات دشمن 
در اين خصوص به ثمر نشست و آقاي منتظري به دليل همراه شدن با 

منافقين و ضدانقالب، از گردونه نظام و جريان انقالب خارج شد. 
پس از رحلت جانسوز حضرت امام )ره( و انتخاب مقام معظم رهبري از 
سوي مجلس خبرگان رهبري به عنوان خلف صالح آن عزيز سفر كرده، 
جبهه استكبار به بازتوليد پروژه پيش گفته در خصوص آقاي هاشمي 
رفسنجاني، با هدف راهبردي جداسازي ايشان از رهبري و جريان اصيل 

انقالب اسالمي روي آورد. 
سرمايه گذاري جبهه اس��تكبار براي به نتيجه رساندن اين پروژه طي 
27 سال گذشته، بس��يار زياد و در مواردي غير معلوم است. بخشي از 
اين پروژه با يك سرمايه گذاري 20ساله، در سال 88 در قالب فتنه بروز 
و ظهور پيدا كرد. بررسي ها نش��ان مي دهد جداسازي آقاي هاشمي از 
رهبري و خارج كردن آن مرحوم از چارچوب نظام، يكي از اهداف اصلي 
فتنه 88 بود. دشمنان به اين جمع بندي رس��يده بودند كه با توجه به 
سوابق مبارزاتي و جايگاه آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در انقالب و نظام 
اس��المي، اگر اين هدف تحقق يابد، حيات و بقاي جمهوري اسالمي و 
استمرار انقالب اس��المي، با يك خطر جدي مواجه مي شود. به تعبير 
مقام معظم رهبري،  خناسان بس��يار تالش كردند تا رابطه بين آقاي 
هاشمي و ايش��ان را به طور كامل قطع كنند، اما موفق نشدند. تجربه 
پروژه جداسازي مرحوم آقاي منتظري از يك طرف و تدابير حكيمانه و 
صبر ايوب وار مقام معظم رهبري  در مواجهه با برخي مسائل كه طراحان 
اصلي آن بيگانگان و خناسان داخلي بودند از طرف ديگر، آقاي هاشمي 
رفسنجاني را تا پايان عمر در چارچوب نظام و در جايگاه رياست مجمع 
تشخيص مصلحت نظام حفظ كرد و پروژه دشمنان را ناكام گذاشت. 
مردم قدرشناس ايران اسالمي، با تمركز بر فرازها و مجاهدت هاي رفيق 
و يار ديرينه رهبري و بدون توجه به نشيب ها و برخي مسائل سال هاي 
اخير، پيكر آيت اهلل را تش��ييع كردند و وحدت مل��ي و پيوند با نظام و 

رهبري را به نمايش گذاشتند. 

سردار سالمي: بوشهر براي دفن رؤياي انگليس كافي است

تجليل از حماسه سازان 22 دي

22 دي ماه يادآور روزي بزرگ در تثبيت اقتدار 
دريايي دريادالن جمهوري اسالمي در حراست 
از مرزهاي آبي جمهوري اسلالمي ايران بود. 
روزي كه فرمانلده معظم كل قوا در سلتايش 
اقدام پاسلداران جوان نيروي دريايي سلپاه 
پاسلداران انقالب اسلالمي كه با شجاعت در 
مقابلل ورود نظاميلان امريكايي بله آب هاي 
جمهوري اسلالمي ايران اقدام و متجاوزان را 
بازداشت كرده بودند، در سخنان كوتاهي، اين 
اقدام را شلجاعانه و همراه با ايمان خواندند و 
خاطرنشان كردند: كار شما بسيار عالي، جالب 
و بهنگام بود و در واقع بايد اين حادثه را كار خدا 
دانست كه امريكايي ها را به آب هاي ما كشاند 
تا با اقدام بهنگام شلما، آنگونه با دست هايي 
كه بر سلر گذاشلته بودند، بازداشلت شوند. 
س��اعت ۱۶ تاريخ سه ش��نبه 22 دي ۱۳۹۴ بود 
كه دو فرون��د قايق جنگي امريكاي��ي حامل ۱0 
ملوان امريكايي توس��ط نيروهاي يگان دريايي 
سپاه پاس��داران در محدوده آب هاي سرزميني 
ايران در جزيره فارسي خليج فارس به دليل ورود 
غيرقانوني به آب هاي س��رزميني ايران دستگير 
ش��دند. مقامات امريكايي در ابتدا ادعا كردند كه 
قايق به سبب نقص فني موتور وارد آب هاي ايران 
شده است، اما بعد رسماً اعالم شد كه علت اشتباه 
در مس��يريابي بوده اس��ت. اين موض��وع بازتاب 
گس��ترده اي در محافل بين المللي در پي داشت 
و ضمن اثب��ات اين نكته كه جمهوري اس��المي 
ايران در دفاع از مرزهاي س��رزميني خود از هيچ 
قدرتي هراس ندارد، پوشالي بودن قدرت امريكا 
را به رخ جهانيان كش��يد. به همين مناسبت روز 
گذشته فرماندهان ارشد سپاه و نيروي دريايي در 
مراسمي از حماسه آفريني هاي پاسداران جوان و 

حماسه آفرين نيروي دريايي تجليل كردند. 
 بوشهر براي دفن رؤياي انگليس كافي است

سردار حسين سالمي، جانشين فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي صبح ديروز در آيين 
تجليل از حماسه آفرينان دستگيري تفنگداران 
متجاوز امريكاي��ي در آب هاي خلي��ج فارس در 

بوش��هر كه با حضور ه��زاران نفر از پاس��داران و 
مسئوالن و مردم در مصالي جمعه بوشهر برگزار 
شد، بوشهر را نماد ضد استعمار عنوان كرد و گفت: 
ملت ايران جايگاه درخش��ان و منحصر به فردي 
دارد و همواره بوش��هر مدفن متجاوزان انگليس 
و گورس��تان رؤيا و آرزوهاي آنان بوده است. وي 
افزود: بوش��هر براي دفن رؤي��اي انگليس كافي 
است و نيازي به خرج كردن از ساير مناطق كشور 
نيست. اين يك شرف و عزت و افتخاري جاودانه 
براي مردمان اين ديار اس��ت و عالوه بر آن سال 
گذشته نشان داد كه بوشهر مدفن هر تجاوزگر و 
هر قدرتي است كه بخواهد تعرضي حتي غيرعمد 
به اين سرزمين داشته باشد چراكه در اين نقطه از 
خليج فارس توسط دريادالن اين سرزمين گرفتار 
خواهد شد. وي بيان كرد: هرچند ابعاد تاكتيكي 
اين حماس��ه به ظاه��ر كوچك ب��وده و مطمئناً 
دستگيري چند تفنگدار در شأن حقيقي نيروي 
دريايي نيس��ت، و اين نيرو براي شكس��ت دادن 
هيمنه استكبار شكل گرفته است، اما پيامدهاي 
سياسي و راهبردي اين ماجرا جهاني است، چراكه 
اين عمل نشان مي دهد اراده اين ملت براي دفاع از 

ارزش ها و آرمان و منافع خويش است. 
 دستگيري تفنگداران امريكايي معادالت 

جهاني را تغيير داد
جانشين فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
گفت: دس��تگيري تفنگداران متجاوز امريكايي 
به آب هاي داخلي ايران، س��بب ش��د كه ضمن 
تأثيرگذاري در سطح جهان، معادالت جهاني را 
به نفع ايران تغيير دهد. سردار سالمي اضافه كرد: 
در سطح سياس��ي اين واقعه كامال جهاني است، 
پس اين حماسه نشان داد فرزندان اين سرزمين 
و ملت پاسداران حريم اين انقالب در هر نبردي 
با هر قياس��ي اينگونه عمل مي كنند. جانش��ين 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با بيان 
اينكه هر نيروي مسلحي و هر ملتي بر اساس ژرفا 
و عمق نگاه خود نس��بت به دشمن عمل مي كند 
اظهار داشت: ملت ايران از قدرت هاي بزرگ كه 
از امپراتوري هاي بي نظير هس��تند نمي هراسد. 

وي بيان داشت: جهان بيني ملت ايران بر اساس 
آموزه ها و انقالبي است كه امام راحل از دل تاريخ 
بيرون آمد تا انتقام مس��لمانان را از مس��تكبران 
بستاند و آنان را در مسير سعادت و نور قرار دهد؛ 
امام راحل بت هاي بزرگ را شكست. سردار سالمي 
افزود: قرآن كريم كه منطق حق اس��ت و چشم 
انسان را به عالم ملك و ملكوت آگاه مي كند پرده از 
يك حقيقت بزرگ بر مي دارد و آن اينكه اگر همه 
قدرت هاي بزرگ جمع ش��وند حتي قدرت خلق 
پشه اي هم ندارند و اگر آن پشه هم از آنان چيزي 
را بربايد حتي قادر نيستند آن را پس بگيرند. وي 
همه اين غلبه ها را بر اساس غلبه ايمان عنوان كرد 
و بيان داشت: سالح و تسليحات دشمن ما بسيار 
قدرتمندتر است اما حقيقت قدرت چيز ديگري 
است كه در قلب ها نهفته است؛ ايمان عامل اصلي 
غلبه انسان مومن بر كفار است. جانشين فرمانده 
كل سپاه پاس��داران انقالب اس��المي با اشاره به 
حماسه 22 دي ماه سال گذش��ته اظهار داشت: 
اين حماسه تجلي غلبه ايمان بود و دشمن هيچ 
عكس العملي نه در بعد نظامي و نه در بعد سياسي 
نتوانست نشان دهد؛ سالح ها از كار افتاد و اعتماد 

به نفس دشمن از بين مي رود. 
 انقالب ايران را از گورسلتان جهل مدرن 

بيدار كرد
سردار سالمي افزود: صحنه جهاد تجلي و ظهور 
نور خداست به جبهه اسالم و افتخار ما به تاكتيك 
و تجهيزات نيس��ت بلكه به انس��ان هايي اس��ت 
كه حامل روح جه��اد هس��تند و از هيچ چيزي 
نمي هراسند. ما در مسير س��اختن يك تاريخ پر 
افتخار براي كش��ور قرار گرفته اي��م. وي با بيان 
اينكه هر ملتي هويت و شخصيت خود را در طول 
تاريخ مي سازد، گفت: واقعه ها، حوادث و نبردها 
س��ازندگان اصلي ش��خصيت و هويت يك ملت 
هستند و ما به بركت انقالب اسالمي از گورستان 
جهل مدرن بيدار شديم و هنر و شاهكار امام اين 
بود كه ملت خفته ايران را از برده داري نوين نجات 
داد و آنان را بيدار كرد. جانشين فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي اين حركت امام را نقطه 

آغازي براي شكل گيري ايران عنوان كرد و گفت: 
امام راحل ملت ايران را در تراز ملت بزرگ رش��د 
داد و مقام معظم رهبري فضاي يك جهاد بزرگ را 
براي مسلمانان و بازپس گيري هويت و سرمايه به 

غارت رفته كشور ايجاد كرد. 
 تنگ تر شلدن فضاي تنفس استكبار در 

جهان واقعيت است
وي افزود: جنگ در ش��رق مديترانه با مسلمانان 
يك واقعيت است همچنين توقف سياست امريكا 
و انگليس در جهان و تنگ تر شدن فضاي تنفس 
اس��تكبار در جهان واقعيت اس��ت؛ دنيا با قدرت 
يابي مس��لمانان و اس��الم در حال تغيير اس��ت. 
سردار سالمي با اشاره به جنگ هاي اخير در غرب 
آسيا و خليج فارس اظهار داش��ت: هرگاه در هر 
منطقه اي قدرتي در حال ظهور و بروز باش��د كه 
با جغرافياي قدرت هاي س��لطه گر در تضاد باشد 
در آن منطقه جن��گ رخ مي دهد ت��ا جلوي آن 
رشد گرفته شود. وي افزود: استكبار هرچه هزينه 
مي كند، دستاوردي ندارد با اينكه همه قدرت خود 
را به كار گرفته اس��ت؛ از جنگ ائتالف قدرتمند 
جهاني در هشت س��ال عليه ايران و تحريم هاي 
اقتصادي جديد جهاني و تهاجم وسيع فرهنگي 
و ايجاد فتنه و ترور دانشمندان و هر آنچه قدرت 

داشتند به كار گرفتند. 
 حفاظلت از ملرز دريايي خليلج فارس 

رسالت  نيروي دريايي سپاه
س��ردار علي رزمجو، فرمانده منطقه دوم نيروي 
دريايي سپاه پاسداران نيز در نشست فرماندهان 
و حماسه آفرينان 22 دي ماه با امام جمعه بوشهر 
با گراميداش��ت حماس��ه 22 دي م��اه دريادالن 
منطقه دوم نيروي دريايي س��پاه ب��ا بيان اينكه 
استان بوشهر همواره در خط مقدم انقالب اسالمي 
بوده، اظهار داشت: استان بوشهر داراي پيشينه 
و سوابق درخشان استعمارس��تيزي است. وي با 
بيان اينكه دريادالن ني��روي دريايي در 22 دي 
ماه سال گذش��ته حماس��ه اي مهم در حفاظت 
از آبراه خليج ف��ارس رقم زدند، گفت: حماس��ه 
دستگيري تفنگداران امريكايي در سال گذشته 
حوالي جزيره فارس��ي به دست دريادالن منطقه 
دوم نيروي دريايي سپاه رويداد مهم و درخشاني 
در ايران اسالمي است. فرمانده منطقه دوم نيروي 
دريايي سپاه پاس��داران تصريح كرد: دستگيري 
تفنگداران امريكايي ك��ه از افراد زبده و عملياتي 
بودند در شرايطي به وقوع پيوست كه ناو هواپيمابر 
و تجهيزات نظامي در اط��راف اين منطقه تردد و 
حماس��ه را رصد مي كردند. رزمجو با بيان اينكه 
تفنگ��داران امريكايي با دو فروند ش��ناور نظامي 
در اطراف جزيره فارسي در خليج فارس دستگير 
شدند، افزود: با وجود اينكه نيروهاي مستقر در اين 
شناورها از افراد زبده و عملياتي بودند اما جوانان 
مؤمن و متعهد با اقتدار و شجاعت آنان را دستگير 
كردند. وي با بيان اينكه دس��تگيري تفنگداران 
متجاوز امريكايي در خليج فارس هيمنه استكبار 
جهاني را شكست، تأكيد كرد: حماسه دريادالن 
منطقه دوم نيروي دريايي س��پاه پاس��داران در 
دس��تگيري تفنگداران متجاوز امريكايي در 22 
دي سال قبل هيمنه استكبار جهاني را شكست. 
فرمانده منطقه دوم نيروي دريايي سپاه با اشاره 
به آمادگي روزافزون نيروي دريايي س��پاه براي 
دفاع از حريم دريايي ايران اسالمي تصريح كرد: 
دريادالن اين منطقه ب��راي حفاظت و صيانت از 
آبراه استراتژيك و بين المللي خليج فارس همواره 

با توان روز افزون حفاظت و دفاع مي كنند. 

الريجاني در ديدار با همتاي ماليايي: 
بحران هاي جهان اسالم

 فلسطين را تحت الشعاع قرار داده است

رئيلس مجللس شلوراي اسلالمي تأكيلد كلرد: بحران هلاي 
شلده  باعلث  اسلالمي  كشلورهاي  ميلان  در  موجلود 
اسلت كله مسلئله فلسلطين، تحت الشلعاع قلرار بگيلرد. 
به گزارش مهر، علي الريجاني پيش از ظهر ديروز در نشس��ت خبري 
مشترك با »ايساكا سيديبه« رئيس مجلس ملي مالي با اشاره به روابط 
دوستانه خود با همتاي ماليايي اظهار داش��ت: ايران و مالي در زمينه 
مسائل منطقه و مبارزه با تروريس��م، ديدگاه هاي مشتركي دارند. وي 
كش��ور مالي را از كش��ورهاي مهم آفريقا خواند و افزود: در مذاكرات 
امروز پيرامون گسترش روابط اقتصادي و ارتقاي سطح روابط تجاري 
رايزني هاي خوبي صورت گرفت. نماينده مردم قم ادامه داد: عالوه بر 
اين تحليل مشتركي از بحران هايي كه در كشورهاي اسالمي ايجاد شده 
است بين دو كشور وجود دارد. ما معتقديم بحران هاي موجود در ميان 
كشورهاي اسالمي باعث شده است مسئله فلسطين، تحت الشعاع قرار 
بگيرد. در ادامه اين نشست رئيس مجلس مالي در سخناني درگذشت 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را تس��ليت گفت و افزود: فقط شما عزادار 
نيستيد بلكه ما هم در عزاي شما شريك هستيم. وي ادامه داد: امروز 
مشكل مردم فلسطين مش��كل عمده اي اس��ت و همواره كشور ما در 
اين مسئله نگراني داشته است. رئيس مجلس مالي ادامه داد: در تمام 
قطعنامه هايي كه س��ازمان ملل عليه مردم فلسطين صادر كرده است 
ما مخالف بوديم و قطعنامه اخير ش��وراي امنيت مالي همصدا با مردم 
فلسطين بود. وي گفت: اطمينان مي دهم كه هيئت مالي در اجالس 
ماه فوريه در ايران براي حمايت از فلسطين شركت چشمگيري داشته 
باش��د. رئيس مجلس مالي همچنين اظهار داشت: اطمينان مي دهم 
تمامي تالش خود را به كار ببرم تا در كنفرانس بين المجالس اسالمي 
كه در كشور مالي برگزار خواهد شد، مشكالت كشورهاي اسالمي مورد 

بحث قرار گيرد. 
---------------------------------------------------

سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد

برگزاري انتخابات ميان دوره اي 
منوط به درخواست خبرگان

نگهبلان  شلوراي  سلخنگوي 
گفلت: بلراي برگلزاري انتخابات 
ميلان دوره اي مجللس خبلرگان 
هيئت رئيسله  بايلد  رهبلري 
ايلن مجللس درخواسلت كننلد. 
عباس��علي كدخدايي در گفت و گو با 
تسنيم، درباره نظر ش��وراي نگهبان 
براي برگزاري انتخابات ميان دوره اي 

مجلس خبرگان رهبري براي جايگزيني فرد جانشين مرحوم آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني، گفت: اين مسئله منوط به پيشنهاد خود اعضاي 
مجلس خبرگان رهبري است. وي افزود: بايد مجلس خبرگان رهبري 
پيش��نهاد اين كار را بدهد و ما نيز در ش��وراي نگهبان اين مس��ئله را 
بررسي كرده و درباره برگزاري آن نظر مي دهيم. محمدحسين مقيمي، 
قائم مقام وزير كشور نيز از آمادگي وزارت كشور براي برگزاري انتخابات 
ميان دوره اي مجلس خبرگان در تهران خبر داد و گفت: ما پيش��نهاد 
برگزاري آن را به شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري مي دهيم. 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني يكي از نمايندگان مردم تهران در مجلس 
خبرگان بود كه با رحلت ايشان يك نفر نيز بايد به عنوان جايگزين وي 

در اين مجلس انتخاب شود. 
---------------------------------------------------

سالك:  ابالغيه وزارت كشور 
مي تواند حق مردم را از بين ببرد

اگلر در ابالغيله وزارت كشلور 
معاونت هاي سياسي استانداري ها 
انتخاباتلي  سلتاد  مسلئول 
روحاني باشلند خطرنلاك بوده و 
حلق ملردم را از بيلن مي بلرد. 
حجت االسالم احمد سالك، نماينده 
مردم اصفه��ان در مجلس ش��وراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس، درباره 

ابالغيه وزارت كشور با عنوان »اطالع رساني و تعامل مستقيم با مردم« 
اظهار داش��ت: يك بحث در اين ميان وجود دارد كه مسئول و مجري 
قانون استان ها اس��تانداري اس��ت و دولت مي تواند اين موضوع را به 
معاونت هاي مختلف ابالغ كند. وي افزود: حال نكته مهم اينجاس��ت 
كه اگر اجراي قانون انتخابات را بر عهده نهادهاي سياسي گذاشته اند 
مانعي ندارد اما گاهي اس��تنباط آنها اين است كه اين حركت يك نوع 
دس��تور العمل براي انتخابات ۹۶ به نفع يك جريان است كه اين قطعاً 
خالف قانون است. عضو جامعه روحانيت مبارز همچنين تصريح كرد: 
گاهي بحث اجراي قانون انتخابات اس��ت كه به معاونت هاي سياسي 
واگذار مي كند اما گاهي هم ش��بكه براي انتخابات رياست جمهوري 
يك فرد درست مي كنند كه اين خالف قانون است و نبايد اجازه چنين 
كاري داده شود. سالك بر همين اساس اضافه كرد: اگر در ابالغيه مذكور 
كه مسئول مستقيم اجراي طرح »اطالع رس��اني و تعامل مستقيم با 
مردم« معاونان سياسي استانداري ها تعيين شدند، به اين مفهوم باشد 
كه مسئوالن مس��تقيم برگزاري انتخابات سال ۹۶ بايد در استان هاي 
خود رئيس ستاد تبليغاتي دولت يازدهم باشند، خطرناك است و حق 

مردم را از بين مي برد. 

معاون كنسولي وزارت خارجه عنوان كرد 

درخواسترسيدگيمجلسوبازرسيكلكشوردربارهدوتابعيتيها
معلاون كنسلولي، مجللس و املور ايرانيان 
خلارج از كشلور وزارت امور خارجله عنوان 
كلرد كه هيلچ ايرانلي خلارج از كشلوري را 
تشلويق نمي كنيم كه دو تابعيتي شلود، زيرا 
تابعيت واحلد مورد قبلول و توجه ما اسلت. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، حس��ن قشقاوي  
افزود: طرحي تحت عنوان تسهيل ورود ايرانيان 
خارج از كشور به تصويب رسيده است. اين طرح 
توس��ط ارگان هاي ذي ربط به مأموران ابالغ شده 
و در حال حاضر هم به فرودگاه ها و نمايندگي ها 
اعالم شده است.   وي با بيان اينكه تابعيت ايراني 
براي ما اصلي مهم تلقي مي شود، خاطرنشان كرد: 

هيچ كس را نمي توان از تابعيت ايراني خارج كرد؛ 
طبق قانون اساس��ي هيچ مقام��ي نمي تواند يك 
ايراني را در صورتي كه مايل نباشد، سلب تابعيت 
كند.   معاون وزير امور خارجه افزود: اصل بر تابعيت 
ايراني اس��ت و مأموران ما در فرودگاه ها به جيبي 
كه گذرنامه ايراني داشته، توجه دارند و از آنجايي 
كه دو تابعيتي نيستيم اهميتي ندارد كه در جيب 
ديگر افراد گذرنامه س��وئدي، دانماركي يا س��اير 
كشورها باشد.   وي با تأكيد بر اينكه ما و مأمورين 
جمهوري اس��المي تك تابعيتي هس��تيم و فقط 
گذرنامه ايراني براي ما حائز اهميت است، اظهار 
داشت: هيچ مأموري اجازه پرسش درباره موضوع 

تابعيت مضاعف را ندارد و حقي هم براي ضبط آن 
ندارد.  قشقاوي با اشاره به تابعيت مديران دولتي و 
مسئوالن كشور تصريح كرد: وزارت خارجه در اين 
زمينه مشغول همكاري است، همچنين بازرسي 
كل كشور و مجلس شوراي اسالمي هم درخواست 
رسيدگي به اين مسئله را دارد.  معاون وزير امور 
خارجه گف��ت: همانطور كه تأكيد ش��د، موضوع 
دوتابعيتي ها در مورد مديران متفاوت است و در 
اين راستا تقاضا دارم اين مسئله با ايرانيان خارج 
از كشور برابري نكند.   وي يادآور شد: هيچ ايراني 
خارج از كشوري را تشويق نمي كنيم كه دوتابعيتي 
شود زيرا تابعيت واحد مورد قبول و توجه ما است.  

معاون كنس��ولي، مجلس و امور ايرانيان خارج از 
كش��ور وزارت امور خارجه در بخ��ش ديگري از 
سخنان خود در رابطه با ويزاي الكترونيكي گفت: 
غير از ۱0كشور، شهروندان ۱80 كشور مي توانند 
ويزاي الكترونيكي دريافت كنند.  معاون وزير امور 
خارجه با اشاره به اينكه هر شخصي از هر كجاي 
دنيا جز ۱0 كشوري كه ويزاي فرودگاهي به آنها 
نمي دهيم، مي تواند از طريق اينترنت درخواست 
ويزا كند، ادامه داد: ش��هروندان ديگر كش��ورها 
مي توانند درخواس��ت ويزاي الكترونيكي از ايران 
كنند و ما هم ۱0 روز پس از درخواست، به اين افراد 

كد رهگيري مي دهيم. 

  رسلا: آيت اهلل نوري همداني از حضور مردم در مراس��م تش��ييع و دكتر يداهلل جواني 
خاكسپاري آيت اهلل هاش��مي رفس��نجاني تقدير كرد و اين حضور را 
نشانه وفاداري به انقالب، ارزش ها و حق شناسي از خدمات آن مرحوم 

دانست. 
  ايرنا:  نماز عبادی-سياس��ی جمعه اين هفته تهران با گراميداشت 
ياد و خاطره آيت اهلل هاشمی رفس��نجانی و به امامت آيت اهلل محمد 
امامی كاش��انی در مصالی امام خمينی)ره( برگزار می ش��ود. برنامه 
پيش از خطبه های اين هفته با ويژه برنامه ای به مناسبت گراميداشت 
ياد و خاطره آيت اهلل هاشمی رفسنجانی، رئيس فقيد مجمع تشخيص 

مصلحت نظام و با حضور نمازگزاران و چند ميان برنامه ادامه می يابد.
محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، سخنران پيش از 

خطبه های نماز جمعه اين هفته تهران است.

   ديپلماسي

  گزارش يك

دبيلركل جامعله روحانيلت مبلارز تهلران، ايمان بله خدا و 
ايسلتادگي در راه حلق را مهم تريلن ويژگلي رئيلس فقيلد 
مجملع تشلخيص مصلحلت نظلام دانسلت و گفلت: مللت 
ايلران هرگز خدملات آيت اهلل هاشلمي را از يلاد نخواهد برد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، آيت اهلل 
محمدعلي موحدي كرماني روز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت 
ترحيم آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني كه از سوي حضرت آيت اهلل 
خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس��المي در حسينيه امام خميني 
)ره( برگزار ش��د، اين مطل��ب را بيان كرد. وي تأكي��د كرد: ملت 
قدرش��ناس ايران هرگز مبارزات آن يار ديري��ن امام و رهبري در 
مقابل طاغوت هاي زم��ان يعني رژيم پهلوي و جبهه اس��تكبار و 

همچنين خدمات و مس��ئوليت هاي او در مقاطع مختلفي مانند 
دفاع مقدس، مجلس شوراي اسالمي، رياست جمهوري و مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام را از ياد نخواهند برد. امام جمعه موقت 
تهران با اشاره به مصلحت مهم حفظ انس��جام ملي و حساسيت 
آن يار صميمي انقالب بر حفاظت از مصال��ح نظام اضافه كرد: در 
نظام اسالمي، فصل الخطاب، مقام معظم رهبري است و ايشان نيز 
همواره تأكيد داشت كه در مقام عمل، همگي بايد رهرو و مطيع 

رهبري باشيم. 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت 
نظام شامگاه يك شنبه )۱۹ دي( در سن 82 سالگي به دليل عارضه 

قلبي دعوت حق را لبيك گفت. 

موحدي كرماني: ملت ايران مبارزات آيت اهلل هاشمي را از ياد نخواهد برد

مجلسترحيمآيتاهللهاشميدرحسينيهامامخميني
  خبر  يك

مرضيه وحيد دستجردي تشريح كرد
 نامزد نهايي  جبهه مردمي نيروهاي انقالب

از پايين به باال انتخاب مي شود
سلخنگوي جبهله مردملي نيروهاي 
انقالب اسلالمي از برگزاري نشسلت 
مقدماتي مجمع عمومي جبهه مردمي 
در پنج شنبه 23 دي ماه خبر داد و گفت: 
نامزد نهايي بر اساس شاخص ها انتخاب 
مي شلود كه هيئت مؤسلس تاكنون 
12 شلاخص را تصويلب كرده اسلت. 
مرضيه وحيددس��تجردي، سخنگوي 
جبهه مردم��ي نيروهاي انقالب اس��المي در گفت وگو ب��ا فارس، با 
اشاره به تش��كيل كميته هاي تخصصي ، اظهار داشت: اين كميته ها 
ش��اخصه هاي انتخاب نامزد جبهه مردمي را براي انتخابات رياست 
جمهوري بررسي مي كند و سپس س��ازوكارهاي مربوط به انتخاب 
نامزدها در نشست پنج شنبه به اعضا اعالم مي شود. سخنگوي جبهه 
مردمي نيروهاي انقالب اسالمي در ادامه با اشاره به برگزاري اجتماع 
2هزارنفري با عنوان مجمع عمومي ملي تصريح كرد: انتخاب نامزد 
جبهه مردمي از پايين به باال صورت مي گيرد. در اين فرآيند برخي 
افراد خودش��ان اعالم كانديداتوري مي كنند و برخي نيز از س��وي 
مجمع عمومي جبهه معرفي خواهند شد. وي بر همين اساس و در 
تش��ريح اين موضوع گفت: كميته هاي تخصصي با مديريت شوراي 
مركزي كه متشكل از هيئت مؤسس و ۱0 نفر انتخاب شده مجمع 
عمومي است، روي ش��اخصه ها و انطباق آن با كانديداها اعالم نظر 
مي  كنند و نظرات به استحضار مجمع عمومي ملي نيز خواهد رسيد. 
دستجردي با بيان اينكه اين كميته هاي تخصصي متشكل از اعضاي 
منتخب مجمع عمومي ملي هس��تند، تأكيد كرد: نهايتاً پس از طي 
كردن اين سازوكار، يك نفر به عنوان كانديداي نهايي جبهه مردمي 
نيروهاي انقالب تعيين خواهد شد. سخنگوي جبهه مردمي نيروهاي 
انقالب اسالمي افزود: انتخاب نامزد نهايي بر اساس شاخص ها صورت 
مي گيرد و در حال حاضر ۱2 شاخص از سوي هيئت مؤسس مصوب 
شده است كه البته ممكن است بيشتر هم بشود، بنابراين كميته ها 
براساس اين شاخص ها اظهارنظر و تصميم گيري مي كنند و در نهايت 

به يك نفر خواهند رسيد. 


