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جمع آوري کتب درسي امارات با نام خليج فارس 
امارات متحده عربي در اقدامي مذبوحانه دستور جمع آوري کتاب 
درس��ي جديدي را داده که حاوي نقش��ه اي با نام خليج فارس 
اس��ت.به گزارش ايس��نا به نقل از امارت اليوم، وزارت آموزش و 
پرورش امارات متحده ادعا کرد پس از دريافت ش��کايت هايي 
درباره استفاده از نام »خليح فارس« در کتاب هاي درسي، اقدام 
به جمع آوري اين کتاب ها کرده است.اين وزارتخانه اعالم کرده 
است که انتشار کتاب هاي جديد کالس چهارم که حاوي نقشه اي 
با نام خليج فارس است به طور آزمايشي اجرا شده است و آنچه 
را که يک اشتباه خوانده، رفع خواهد شد.برخي کشورهاي عربي 
طي سال هاي اخير تالش مي کنند که از استفاده از نام خليج فارس 
خودداري کنند.در ماه سپتامبر ۲۰۱۵ عمان اير شرکت هواپيمايي 
عمان، اس��تفاده از نام خليج فارس در نقش��ه هاي هوايي يکي از 
پروازهاي خود را ناشي از »ترجمه غيردقيق« دانست و گفت که 
اين نقشه از دسترس خارج شده است.خطوط هوايي عمان ادعا 
کرد که در واکنش به اعتراض  کاربران شبکه هاي اجتماعي در 

کشورهاي عربي دست به اين اقدام زده است.

نام يک ايراني در فهرست تحريم هاي آمريکا
وزارت خزان��ه داري آمري��کا اع��الم کرد که نام ۷ فرد جديد را به 
فهرس��ت ضدتروريس��تي خود شامل، پنج روسي، يک لبناني و 
يک ايراني اضافه کرده اس��ت.به گزارش ايس��نا به نقل از ديلي 
صباح، در ميان ۵ فرد روس تحريم شده، نام يک مقام عالي رتبه 
دولت روس��يه به چش��م مي خورد.بر اساس اين تحريم ها، اموال 
اين افراد مسدود شده است و آمريکايي ها کامال از هر گونه داد 

و ستد با اين هفت نفر منع مي شوند.

ترديد در اجازه رهبري براي مذاکرات
 فاصله گرفتن از مسير شهداست

مع��اون فرهنگ��ي و اجتماعي س��پاه 
گف��ت: اگ��ر زماني تردي��د کرديم چرا 
والي��ت  فقيه تصميم به انجام مذاکره 
گرفتند، از مسير شهدا فاصله گرفته ايم.

ب��ه گ��زارش ايس��نا محمدرضا نقدي 
گفت: انرژي هسته اي مسيري بود که انتخاب کرديم اما برخي 
گم��ان مي کنن��د اگ��ر از مواضع خود در انرژي هس��ته اي کوتاه 
بياييم معيش��ت مردم بهبود مي يابد؛ بنابراين ولي فقيه اندکي در 
مس��ير، دس��تور توقف مي دهند تا اين افراد هم به قافله برس��ند و 
دوباره مس��ير را پي بگيريم.وي با بيان اينکه نرمش قهرمانانه 
ب��راي پاي��ان دادن به ترديدها بود، تصريح کرد: اين توقف براي 
اي��ن ب��ود که همه به مس��ير بپيوندن��د و به اين ترتيب نهضت را 
ادامه دهيم و انقالب را به دست صاحب اصلي آن برسانيم.وي 
ب��ا بي��ان اينکه از زمان آغاز مذاکرات هس��ته اي، آمريکا به طور 
ميانگين ماهي يک قانون عليه کش��ورمان به تصويب رس��انده 
اس��ت، تأکيد کرد: امروز همه متوجه ش��ده اند که امريکا به قول  
خود متعهد نيست؛ به طوري که عملکرد آمريکا اين گونه جلوه 
مي کن��د ک��ه کنگره تنها ب��راي تصويب قانون عليه ايران ايجاد 

شده است.

هشدار ناوشکن آمريکايي به چهار قايق ايراني 
سخنگوي کاخ سفيد در واکنش به انتشار خبري مبني بر شليک 
گلوله يک ناوش��کن آمريکايي به س��مت قايق هاي ايراني در 
آب هاي خليج فارس گفت: ناوش��کن آمريکا براي هش��دار به 
قايق هاي تندروي ايراني به س��مت آنها گلوله ش��ليک کرده 
اس��ت.به گزارش ايس��نا به نقل از اس��پوتنيک، جاش ارنست به 
اظهارات دو مقام پنتاگون مبني بر اينکه يک ناوشکن آمريکايي 
در تنگه هرمز به سمت چهار قايق ايراني که متعلق به نيروهاي 
سپاه پاسداران بوده است گلوله شليک کرده، واکنش نشان داد 
و آن  را اقدامي غيرايمن دانس��ت که مي تواند تنش هاي کنوني 
ميان دو کش��ور را افزايش دهد.ارنس��ت گفت: اين چهار قايق 
تندروي ايراني به ناوشکن آمريکا نزديک شده بودند. واشنگتن 
نمي داند که نيت اين قايق ها چه بوده اما اين اقدام قابل پذيرش 
نيست. چنين اقداماتي به طور قطع نگران کننده هستند و بدون 
شک مي توانند خطر افزايش تنش در شرايطي که ما معتقديم 
که بايد به دنبال راه هايي براي کاهش تنش باش��يم را افزايش 
دهند. بر اس��اس اين گزارش، اين  تازه ترين مورد از يک س��ري 
رويارويي ه��اي ني��روي دريايي ايران در آب هاي خليج فارس با 

نيروي دريايي آمريکا است.

پيشخوان

سياسي

مراس��م تش��ييع و تدفي��ن پيکر مرح��وم آيت اهلل 
اکبر هاشمي رفسنجاني که با حضور ميليوني مردم 
از ساعت 8 و نيم صبح آغاز شده بود، با خاکسپاري 
رييس فقيد مجمع تش��خيص مصلحت نظام در 
جوار امام راحل پايان يافت. در لحظات اول آغاز اين 
مراسم پيام مقام معظم رهبري به مناسبت درگذشت 
آي��ت اهلل هاشمي رفس��نجاني در دانش��گاه تهران 
قرائت شد. بيت مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، 
حجت االس��الم حس��ن روحاني ، آيت اهلل صادق 
آمل��ي الريجان��ي و عل��ي الريجان��ي، آي��ت اهلل 
يوس��ف صانعي، آيت اهلل امامي کاش��اني، ابراهيم 
جعف��ري وزي��ر خارجه ع��راق، عمار حکيم رييس 
مجلس اعالي عراق، قاسم سليماني، محمدعلي 
جعفري، باقري، رحيم صفوي ، امير سياري، محمد 
نهاونديان، حس��ين دهقان، س��يدمحمود علوي، 
سيدحس��ن قاضي زاده هاش��مي، محسن رضايي، 
بي��ژن زنگنه، آيت اهلل حائري ش��يرازي، عبدالرضا 
رحماني فضلي، س��ورنا س��تاري، حسين هاشمي، 
احمد جنت��ي، محمد امامي کاش��اني ،محمدرضا 
تاب��ش، عبداهلل جاس��بي، مي��رزاده، حاجي بابايي، 
پروي��ز فتاح، احم��د توکلي، محمدرضا نعمت زاده، 
عب��اس آخون��دي، حجت االس��الم ناطق نوري، 
سيدمحمد دعايي، حجت االسالم علي عسگري، 
حجت االس��الم موح��دي کرمان��ي، موس��وي 
الري، کم��ال خ��رازي، طهماس��ب مظاه��ري، 
محمدرضا باهنر، حجت االس��الم مجيد انصاري، 
صالحي اميري، محمدباقر قاليباف، حسن قشقاوي، 
س��يدمحمد حس��يني، محمدرضا ميرتاج الديني، 
جعفري دولت آب��ادي، عالالدين بروجردي، الياس 
حضرتي، حجت االس��الم س��يدهادي خامنه اي 
و جمع زيادي از نمايندگان مجلس و مس��ئوالن 
لش��کري و کشوري از ساعات اوليه مراسم تشييع 
پيک��ر آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني در دانش��گاه 
تهران حاضر ش��دند. به گزارش ايس��نا، مهدي و 
ياسر هاش��مي در حاش��يه مراسم تشييع پيکر آيت 
اهلل هاشمي رفسنجاني در ميان جمعيت حضور يافتند 

و مردم نيز به ابراز همدردي با آنها پرداختند.
محمد هاشمي برادر رييس فقيد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نيز که از ميان جمعيت مردم خود را به 
محل برگزاري مراسم تشييع آيت اهلل هاشمي رساند، 
از ابراز ارادت مردم به برادر فقيدش و همدري هاي 

مردمي تشکر کرد.
"عزا عزاس��ت امروز روز عزاس��ت امروز، خامنه اي 
رهب��ر صاحب عزاس��ت امروز"، " هاش��مي راهت 
ادامه دارد" "، "روحاني، خاتمي، تسليت تسليت"، 
" عزا عزاس��ت امروز روز عزاست امروز، جمهوري 
اس��المي صاحب عزاس��ت امروز" ، "عزا عزاست 
ام��روز روز عزاس��ت امروز، هاش��مي مبارز پي��ش 
خداس��ت امروز" "  هاش��مي درود رهبر ما بدرقه راه 
تو"، "عزا عزاس��ت امروز، هاش��مي عزيز ما پيش 
خداست امروز" ، "عزا عزاست امروز هاشمي مبارز 
پيش خداس��ت امروز"، "بهش��تي، مهمان برايت 
آمده، هاشمي خدانگهدار تو" "حسين حسين شعار 
ماست هاشمي افتخار ماست" ، از جمله شعارهايي 
بود که در اين مراسم دوستداران رييس فقيد مجمع 

تشخيص مصلحت نظام سر دادند.
ارگان ها و نهادهاي مختلف نيز پيام هاي تس��ليت 
خ��ود را در بنره��ا و پالکارده��اي مختلف نصب و 

ي��ا به همراه پوس��ترهايي از ريي��س فقيد مجمع 
تش��خيص مصلح��ت نظ��ام توزي��ع مي کردند. 
تش��ييع کنندگان پيکر آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 

هم چنين تصاويري از ايش��ان در کنار رهبري در 
دست داشتند که از جمله روي يکي از آن ها نوشته 
شده بود؛ " ۵9 سال همدلي و هفکري". هم چنين 
پالکاردهايي با مضامين؛ "به خدا مي س��پارمت" ، 
" هاشمي روحت شاد، روحاني زنده باد" و ... در دست 
داشتند. تصاويري از آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و 
حجت االسالم حسن روحاني که بر روي آن نوشته 
شده بود،" آيت اهلل هاشمي؛ مظهر استقامت و صبر 
، مرد فردا" نيز در دس��ت تش��ييع کنندگان ديده 
مي شد.  رهبر معظم انقالب راس ساعت۱۰ صبح 
جهت اقامه نماز بر پيکر آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
وارد دانشگاه تهران شدند و نماز را بر پيکر رييس 
فقي��د مجم��ع تش��خيص مصلحت نظ��ام اقامه 
کردند. در جريان اين مراسم حال برخي از تشييع 
کنندگان از جمله آيت اهلل يوس��ف صانعي و آيت 
اهلل امامي کاشاني به هم خورد.   مراسم تشييع پيکر 
مرحوم هاشمي رفسنجاني بعد از اقامه نماز توسط 
حضرت آيت اهلل خامنه اي از دانشگاه تهران آغاز شد 
و خودروي حامل پيکر رييس فقيد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در ميان سيل دوستدارانش تا ميدان 
راه آهن و سپس حرم امام راحل حرکت کرد. تشييع 
کنندگان پيکر آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را با ذکر 
ال ال��ه اال اهلل، از لش��کر ح��زب اهلل، اهلل اکبر ، ال اله 

اال اهلل بدرق��ه کردن��د.  همزمان با حرکت خوروي 
حامل پيکر آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني در ميان 
خيل دوستداران آن فقيد انقالبي، جمعيت زيادي از 
مردم جهت وداع با پيکر آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
و شرکت در مراسم خاکسپاري آن يار ديرين امام 
و رهب��ري، در ح��رم مطهر امام خميني)ره( حضور 
يافته و با سردار دادن شعارهايي نظير عزا عزاست 
امروز، روز عزاست امروز، خامنه اي رهبر صاحب 
عزاس��ت امروز، به عزاداري پرداختند. پيش��اپيش 
ماش��ين حامل پيکر "آيت اهلل" بر روي پالکاردي 
قسمتي از بيانات حضرت امام خميني)ره( مبني بر 
اين که " مردان تاريخ تا آخر زنده هستند. بدخواهان 
بايد بدانند هاش��مي زنده اس��ت، چون نهضت زنده 
اس��ت". هم چنين قسمتي از پيام تسليت حضرت 
آيت اهلل خامنه اي رهبر انقالب اسالمي نيز در پشت 
اي��ن پ��الکار آورده ش��ده بود. مقارن ظهر و اندکي 
بعد از اذان ظهر پيکر آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني 
بر روي دس��ت دوس��تداران آن فقيد انقالبي وارد 
صحن حرم مطهر امام )ره(ش��د و برروي دس��تان 
خيل دوستدارانش وارد ضريح امام راحل گرديد و 
بعد از انجام آداب ديني خاکسپاري در جوار مقتداي 
خود آرام گرفت.   پس از پايان مراسم خاکسپاري 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در حرم مطهر امام خميني 

)ره( هنگام خروج خانواده ايشان از حرم مطهر مردم 
قدرشناس و هميشه در صحنه کشورمان با سردادن 
شعارهاي» هاشمي هاشمي تسليت تسليت « آن ها 
را ت��ا درب خروج��ي حرم مطه��ر امام خميني )ره( 
همراهي کردند. اما شخصيتهايي که براي تشييع 

آيت اهلل امده بودند،  ديدگاههاي جالبي داشتند.
مردمخادمانخودرابهخوبيميشناسند ���

رئي��س س��ازمان حفاظ��ت محي��ط زيس��ت، 
حض��ور مردم��ي در مراس��م تش��ييع پيک��ر آيت 
اهلل هاشمي رفس��نجاني را بس��يار خوب دانست و 
گف��ت: م��ردم همواره به خادمان خود و آنان که بر 
س��ر پيمانشان با انقالب و مردم مانده اند عالقمند 
بوده و آنها را به خوبي مي شناسند. معصومه ابتکار در 
گفت وگو با ايسنا گفت: مردم همواره در صحنه بوده 
و انشاهلل اين حضور به هنگام آنان سبب همدلي و 
قوت بيشتر ايران و سربلندي ميهن عزيزمان باشد. 
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: امروز 
همه مردم براي سربلندي ايران در مراسم تشييع 

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني حضور پيدا کردند.
هيجاناتمعموليرابروزنداد ���

از سوي ديگر يک عضو شوراي شهر تهران با اشاره به 
ويژگي هاي شخصيتي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
گفت: ايشان نيم قرن نقشي اساسي را در تحوالت 
اي��ران و منطق��ه ايفا کردند. احمد مس��جدجامعي 
در گفت وگو با ايس��نا مهمترين ويژگي ايش��ان را 
جامعيت دانست و گفت: ايشان نشان دادنده بودند 
که هيچ گاه هيجان زده نش��ده و صبور هس��تند و 
در شرايط مختلف مي توانستند متانتشان را حفظ 
کنند.  وي افزود: آيت اهلل هاشمي رفسنجاني هيچ 
گاه هيجان��ات معمول��ي را ک��ه بعضا در س��ايرين 
مي بيني��م در س��خنان و رفتارش��ان ب��روز ندادند.  
ايش��ان شخصيت برجس��ته اي در حوزه سياست 
بودن��د و س��ال هاي متمادي در عرصه سياس��ي 
کشور حضور موثر داشتند، همچنين همواره براي 
مس��ائل تحليل داش��تند و اطالعات تاريخي شان 
درب��اره اي��ران بس��يار زياد ب��ود و در عين حال نيم 
قرن نقش اساسي در تحوالت ايران و منطقه ايفا 
کردند.اين عضو شوراي شهر تهران تاکيد کرد: از 
اين جهت آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني شخصيت 
فوق العاده اي بودند و پيش��گويي ها و نظراتش��ان 
در حوزه مس��ائل منطقه بعضا ش��گفت آور است و 
طبعا فقدان شخصيتي با اين ويژگي ها براي کشور 

بسيار تلخ است.
انتقالتجارببهمردموجوانان ���

همچني��ن رئيس فراکس��يون اميد مجلس گفت: 
آقاي هاشمي رفسنجاني فردي انقالبي و مبارز بود 
که تجارب خود را به مردم و جوانان و نيز مديران 
منتق��ل کرد. به گزارش ايس��نا، محمدرضا عارف 
افزود: صبر، مقاومت و دورانديش��ي از وجهه هاي 

بارز مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني بود
دوستدار انقالب بيش از همه

در اي��ن رابط��ه نايب رييس اول مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: خيلي از افراد به دنبال تحريک آيت 
اهلل هاشمي رفس��نجاني و قرار دادن وي در مقابل 
انق��الب بودن��د ام��ا او انق��الب را بيش از هر کس 
ديگري دوس��ت داشت.مسعود پزشکيان در گفت 
و گ��و ب��ا ايرن��ا گفت: انواع و اقس��ام توهين ها را به 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني کردن��د اما در مقابل 
اينه��ا چي��زي نگف��ت و کلمه اي ح��رف نزد و اين 
براي کساني که مي فهمند کافي است.وي با بيان 
اين ک��ه آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني جايگزيني 
ن��دارد و نمي ت��وان خ��الء وي را جبران کرد گفت: 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني فردي بود که با رفتن 
او کس��ي نمي تواند جايش را پر کند و در نوع خود 
انساني استثنايي بود.پزشکيان گفت: احتمال اينکه 
نبود وي باعث شود کمي مشکالت بيشتر شود کم 
ه��م نيس��ت؛ به خاطر اين ک��ه خيلي از وقت ها در 
گرفتاري ها با صبر و تحمل خود، مساله را مقداري 
آرام ک��رده و جامع��ه را از تالطم مي انداخت. نايب 
رييس اول مجلس ش��وراي اسالمي افزود: ممکن 
است با رفتن وي ، عده اي از جاي خود سري باال 
ببرند و بازي درآورند. پزشکيان گفت: عده اي هر 
چه خواستند به مرحوم نسبت دادند و وي به خاطر 
اين که انقالب و کشور را دوست داشت در مقابل 
ه��ر گون��ه توهين و ب��ي احترامي که به وي کردند 
مقاومت کرد. وي افزود: آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
فردي استثنايي بود و اگر صبر پيشه نمي کرد جامعه 

نا امن مي شد.

مرید در کنار مراد آرام گرفت؛

بدرقه میلیونی

نگراني از فقدان هاشمي و نهادینه شدن افراطانتقاد به صداوسیما را روي چشم مي گذاریمتا زمانیکه افراد زنده هستند قدر شناس باشیم
وزي��ر عل��وم دولته��اي س��ازندگي و 
اصالحات با اش��اره به درگذش��ت آيت 
باي��د  اهلل هاشمي رفس��نجاني گف��ت: 
قدر شناسي بيشتري از اين افراد تا زماني 
که زنده هستند به عمل آوريم. اکنون بايد 

با تامل و مطالعه زندگي آن مرحوم و نقش��ي که در دوران پيش 
و پس از انقالب و نيز دوران س��ازندگي و دفاع مقدس داش��تند، 
عبرت بگيريم.به گزارش ايلنا، مصطفي معين گفت: ايشان يکي 
از اصلي ترين سرمايه هاي کشور بود که البته تقدير الهي است و 
بايد به آن رضايت داد. وي در خصوص نقش هاشمي در مقابله با 
ضدانقالب گفت: نقش آيت اهلل هاش��مي در اين باره مانند هر فرد 
مسلمان ديگري بود که از نظام خود دفاع مي کند اما اين مقابله 

با رعايت اصول اخالقي و حقوق شهروندي بود. 

رييس سازمان صداوسيما درباره افزايش 
انتقادها از س��ازمان صداوس��يما نسبت به 
نحوه پوش��ش اخبار و حواشي درگذشت 
رييس مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
و جلوگي��ري از پخ��ش بخش هاي��ي از 

شعارهاي مردم در مراسم گفت: ما انتقادها را روي چشم مي گذاريم 
و س��عي مي کنيم نس��بت به انتقادها، عملکردمان را اصالح کنيم. 
علي عس��گري در گفت وگو با ايلنا، درحاش��يه مراس��م تشييع پيکر 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني درباره عدم پوش��ش س��خنراني ها و 
اظهارنظرهاي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در برنامه هاي تلويزيوني و 
راديويي و عملکرد ضعيف اين سازمان، خاطرنشان کرد: ما که همواره از 
ايشان تکريم کرده ايم.وي گفت: هم در برنامه هاي اين چند روز گذشته 

و هم قبل از آن، آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را تکريم کرده ايم.

ي��ک فع��ال سياس��ي ب��ا بي��ان اينکه 
آقاي هاش��مي نقطه کانوني عقالنيت 
جامعه سياس��ي ما بود، گفت: االن اين 
نقط��ه کانون��ي از دنيا رفت��ه و دو اتفاق 
ممکن است رخ دهد؛ يک اتفاق خوب و 

يک اتفاق بد. غالمرضا ظريفيان در گفت وگو با ايلنا گفت: اتفاق 
خوب اينکه حتي آنهايي که با ايشان خوب نبودند با اين شوک 
ايجاد ش��ده احس��اس مي کنند اين وزنه اگر به هم بخورد خيلي 
چيزها بهم خواهد خورد. از اين رو به سمت اعتدال بيشتر بروند. 
ظريفيان گفت: اتفاق دوم اينکه وقتي اين توازن به هم بخورد 
جريان افراطي نيل پيدا کند به اينکه انديشه و عملش را نهادينه 
کند. در شرايطي که افرادي مثل آقاي هاشمي نيستند که به ميدان 

بيايند و ميانه داري کنند بايد خيلي نگران آينده باشيم.
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اسامينشاندهد.سياستهايهاشميرفسنجانيدرطولحياتسياسياشحاميانوبهطورمشابهمخالفانيرابههمراهداشت،امادرمراسمخاکسپاريوي
ازهردوگروهبراينشاندادنهمبستگيواتحادخودحضوریافتند.رویترزدرادامهگزارشخودآوردهاست:ويکهبهعنوانیکيازستونهايانقابشناخته
ميشد،نفوذزیاديدرایرانداشت.آیتاهللخامنهاي،رهبرایراندرپيامخوددرپيدرگذشتعلياکبرهاشميرفسنجانيتاکيدکردکهآنهانزدیکبه60
سالروابطدوستانهبایکدیگرداشتندواختافاتسياسيهرگزنتوانستاینروابطراازبينببرد.درشبهايگذشتهخيابانهايتهرانپرشدازبيلبوردهایي
کهتصاویرهاشميرفسنجانيرانشانميداد.پيکررفسنجانيدریکتابوتفلزيکهعمامهاشرويآنقرارداشت،پسازتشييعدرطولخيابانانقابواقع

درمرکزتهرانبرايدفنبهحرممنتقلشد؛جایيکهدههاهزارایرانيدرسرمايزمستانبرايعزاداريدرآنحضورپيداکردند.

بازتاب جهاني از تسلیت آمریکا و روسیه تا پرچم های نیمه افراشته 


