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سیاسی

وطن امروز شماره 2654

اخبار

برپایی عزای حضرت فاطمه
در سراسر کشور

(س)

آیینهای سوگواری شهادت حضرت صدیقه
کبری فاطمه زهرا(س) دیروز ش��نبه با حضور
دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در
مساجد ،حسینیهها ،بقاع متبرکه و خیابانها و
میادین سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش «وطنام��روز» ،دیروز میلیونها
عزادار و دوس��تدار اهلبیت(ع) در عزای دخت
نبی اکرم اس�لام(ص) اشک ماتم ریختند .در
تهران ،همزمان با س��الروز شهادت دخت نبی
مکرم اس�لام حضرت زه��را(س) گردهمایی
عزاداران فاطم��ی با حضور هیاتهای مذهبی
در می��دان فاطمی برگزار ش��د و هزاران نفر از
دوستداران حضرت زهرا(س) و خاندان عصمت
و طهارت با حضور در این میدان عشق و ارادت
خود را به خاندان پیامبر اکرم(ص) نشان دادند.
اجتماع ع��زاداران فاطمی در میدان فاطمی با
اقامه نماز ظهر و عصر به امامت حجتاالسالم
کاظ��م صدیقی ،امام جمعه موق��ت تهران در
میدان جهاد آغاز ش��د .در ادامه این مراس��م،
مداحان به مرثیهسرایی پرداختند.
بر اس��اس این گزارش ،همچنین مراس��م
سوگواری ش��هادت حضرت فاطمه زهرا(س)
و تجمع هیأتهای عاشورای فاطمی با حضور
گسترده مردم عزادار با سخنرانی حجتاالسالم
سیدابراهیم رئیسی در میدان هفتم تیر تهران
برگزار شد .در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی
نیز مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)
برگزار شد.

آخرین شب مراسم عزاداری
حضرت زهرا(س) درحسینیه
امام خمینی برگزار شد

آخرین ش��ب مراس��م ع��زاداری حضرت
زه��را(س) با حضور رهبر معظ��م انقالب در
حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.
به گزارش مهر ،پنجمین و آخرین ش��ب
از مراس��م ع��زاداری حض��رت فاطم�� ه زهرا
سالماهللعلیها در شام غریبان شهادت آن بانوی
بزرگوار ،با حضور حض��رت آیتاهلل خامنهای
رهبر انقالب اس�لامی ،جمعی از مس��ؤوالن
و هزاران نفر از قش��رهای مختل��ف مردم در
حسینی ه امام خمینی(ره) برگزار شد.

رونمایی از موشک دزفول
در شهر زیرزمینی سپاه

فرمانده سپاه :رونمایی از شهر تولید موشک در
اعماق زمین ،پاسخی به یاوهگوییهای غربیهاست

در مراس��می که روز پنجش��نبه  ۱۸بهمن
با حضور س��ردار سرلش��کر پاسدار محمدعلی
جعفری فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب
اس�لامی و سردار س��رتیپ پاس��دار امیرعلی
حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه برگزار
شد؛ موشک بالستیک هوشمند زمین به زمین
دزفول در کارخانه زیرزمینی تولید موشکهای
بالستیک سپاه رونمایی شد .فرمانده کل سپاه در
این مراسم ،رونمایی از دستاوردهای دفاعی سپاه
همزمان با ایام گرامیداش��ت چهلمین سالگرد
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران را اثبات
«ما میتوانیم» به جهانیان دانست و با اشاره به
نمایش کارخانه زیرزمینی تولید موش��کهای
بالستیک نقطهزن سپاه برای نخستینبار ،گفت:
رونمایی از این ش��هر تولید موش��ک در اعماق
زمین ،پاس��خی به یاوهگوییهای غربیهاست
که تصور میکنند با تحریم و تهدید میتوانند
ما را محدود کرده و از اهداف بلندمان بازدارند.
سرلش��کر جعفری ب��ا بیان اینکه ام��روز تمام
موش��کهای س��اخت نیروی هوافضای سپاه
نقطهزن هستند ،اظهار کرد :موشکهایی که در
گذش��ته تولید شدهاند در حال تبدیل شدن به
موشک هوشمند هستند.
سردار حاجیزاده ،فرمانده نیروی هوافضای
سپاه نیز در این مراسم اظهار داشت :اروپاییها
نباید فراموش کنند در طول جنگ تحمیلی از
رژیم بعث عراق به شکلهای مختلف حمایت و
پشتیبانیهای تسلیحاتی کردند ،لذا باید گفت
«ما به اروپاییها اعتماد نداریم و بهتر است آنها
خود را هزینه ترامپ نکنند».
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حضور

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی
و پدافند هوایی ارتش:

 22بهمن امسال
پرشکوهترازسالهای قبل
خواهد بود

گروه سیاس�ی :حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای
رهبر حکیم انقالب اس�لامی صبح روز جمعه در
دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی
و پدافند هوایی ارتش ،بیعت شگفتیساز همافران
با امام خمینی(ره) در  ۱۹بهمن  ۱۳۵۷را تجس��م
شجاعت ،امید به پروردگار ،نهراسیدن از دشمن و
عمل به وظیفه برشمردند و تأکید کردند ۲۲ :بهمن
امس��ال به یاری پروردگار و در پرتو همین عوامل
تاریخساز به معنای واقعی کلمه دشمنشکن خواهد
ش��د و با هوش��یاری ملت و حضور همه سالیق و
دیدگاهها ،پرشکوهتر از سالهای قبل خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،حض��رت آیتاهلل خامن��های راهپیمایی
 ۲۲بهم��ن را از مس��ائل شگفتیس��از خواندند و
افزودند :جش��ن س��االنه انقالب در کش��ورهایی
ک��ه انقالب کردهاند ب��ه رژه نیروهای مس��لح در
مقابل چند نفر تبدیل ش��ده اس��ت ام��ا در ایران
س��رافراز ۴۰ ،سال است مردم در سراسر کشور به
خیابانه��ا میآیند و ب��ر ادام��ه راه انقالب تأکید
میکنند که این مس��اله ،از معجزات شگفتیساز
انقالب است و باید با تمام قدرت ادامه یابد.
ایشان حضور انبوه بیشمار ملت در راهپیمایی
 ۲۲بهمن را «دشمنش��کن و مرعوبکننده آن»،
«نش��اندهنده حضور عمومی ملت در صحنه» و
«تجلی عزم و وحدت ملی» برشمردند و خاطرنشان
کردند :در جامعه اختالف س��لیقه وج��ود دارد اما
وقت��ی پای انق�لاب و نظ��ام و  ۲۲بهمن به میان
میآید ،همه اختالفها رنگ میبازد و همه در کنار
هم به میدان میآیند .رهبر انقالب اس�لامی رژیم
آمریکا را تجسم «شرارت ،خشونت ،بحرانسازی و
جنگآفرینی» خواندند و افزودند :مسؤوالن رژیم
آمریکا ضمن اهانت ب��ه ملت ایران میگویند چرا
«مرگ بر آمریکا» میگویید ،برای روش��ن شدن
ذهن مقامات آمریکایی تأکید میکنیم که ما کاری
به ملت آمریکا نداریم و مرگ بر آمریکا یعنی مرگ
بر حاکمان آمریکا که در این دوره« ،مرگ بر ترامپ
و بولتون و پمپئو» میشود .ایشان افزودند :تا وقتی
رژیم آمریکا بر مبنای ش��رارت ،دخالت ،خباثت و
رذالت حرکت میکند ،ش��عار م��رگ بر آمریکا از

شکرانه به مناس��بت چهلمین س��الروز
پیروزی انقالب اسالمی و ایاماهلل
مبارک فجر و  ۲۲بهمن ،جمع زیادی از محکومان
دادگاهه��ای عموم��ی و انقالب ،س��ازمان قضایی
نیروهای مسلح و س��ازمان تعزیرات حکومتی که
تا تاریخ  ۲۲بهمن  ۱۳۹۷محکومیت آنان قطعیت
یافته و واجد ش��رایط اس��تفاده از عفو یا تخفیف
مجازات تش��خیص داده ش��دهاند با موافقت رهبر
حکیم انقالب اس�لامی مش��مول عفو و تخفیف
مجازات ق��رار گرفته و از رأفت اس�لامی بهرهمند
ش��دند .به گزارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام
معظ��م رهب��ری ،متن نام��ه رئی��س قوهقضائیه،
جزئیات و چگونگی نحوه اجرای این عفو و تخفیف
مجازاتها به شرح زیر است:
محض��ر مب��ارک حض��رت آی��تاهلل العظمی
خامنهای «اداماهلل ظله الوارف»
رهبر معظم انقالب اسالمی
با اهدای سالم و تحیات
احترام��اً ضم��ن ع��رض تبریک به مناس��بت
فرارس��یدن چهلمی��ن س��الروز پی��روزی انقالب
ش��کوهمند اس�لامی و ایاماهلل دهه مبارک فجر و
 ۲۲بهمنماه ،در اجرای بند  ۱۱از اصل  ۱۱۰قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران و در راستای کاهش
اثرات سوء حبس بر خانواده زندانیان و باز اجتماعی
ش��دن آنان ،بدینوسیله ش��رایط و ضوابط عفو به
تصویب
محضر مبارک تقدیم میشود تا در صورت
ِ
آن مق��ام عالی ،محکوم��ان دادگاههای عمومی و
انقالب ،سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان
تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۲
بهمن  ۱۳۹۷قطعیت یافته و به ش��رح آتی واجد
شرایط اس��تفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده
میش��وند ،مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و
از رأفت اسالمی بهرهمند شوند.
ال�ف – محکومیت محکومان به حب��س تا  6ماه
که به هر علت تاکنون اجرا نش��ده باشد ،مشروط
بر اینکه فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند و یا
بتوانند حداکثر تا  ۱۵اسفند  ۱۳۹۷رضایت شاکی
را تحصیل نمایند.
ب – محکومان به حبس که در زندان بهسر میبرند:
باقیمان��ده محکومیت محکوم��ان به حبس تا
یکسال.
سهچهارم محکومیت محکومان به حبس بیش
از یک سال تا  5سال.

دهان ملت مقتدر ایران نخواهد افتاد.
حض��رت آیتاهلل خامنهای در بخش دیگری از
سخنانشان درباره پیشنهادهای اروپاییها افزودند:
به مس��ؤوالن توصیه میکنم ب��ه اینها هم اعتماد
نکنند ،البته نمیگوییم با آنها مراوده نداشته باشیم،
بلکه با چشم بدبینی به اروپاییها نگاه کنید.
رهبر انقالب خاطرنش��ان کردند :درباره آمریکا
هم از چند سال قبل و در مذاکرات هستهای ،هم
در جلس��ات خصوصی و هم در جلس��ات عمومی
مکرر به مسؤوالن میگفتم به آمریکاییها اعتمادی
ندارم و شما هم به قول و حرف و لبخند و امضای
آنه��ا اعتماد نکنی��د .اکنون نتیجه این ش��ده که
مسؤوالنی که آن روزها مذاکره میکردند ،خودشان
میگویند آمریکا غیرقابل اعتماد است .باید از اول
این را تش��خیص میدادند و ب��ر این مبنا حرکت
میکردند .ایش��ان افزودند :همین اروپاییها که با
وقاحت از ایران مطالبه حقوق بشری میکنند در
پاریس نیروهای مسلح را به جان مردم میاندازند و
مردمشان را کور میکنند اما در عین حال متکبرانه
از ایران طلبکاری میکنند در حالی که باید به آنها
گفت شما اص ً
ال حقوق بشر را میشناسید؟
حضرت آی��تاهلل خامنهای تأکی��د کردند :در
جایگاه یک کشور مقتدر و توانا با همه دنیا به جز
چند استثنا ارتباط داریم و خواهیم داشت اما باید
بدانیم با چه کسانی داریم حرف میزنیم و اقدامات
فرانس��ویها ،انگلیس��یها و دیگران را در مقاطع
مختلف از یاد نبریم .رهبر انقالب اسالمی در بخش
دیگری از سخنانش��ان همراه شدن ارتش با ملت
در جریان انقالب اس�لامی را یک نعمت بزرگ و
نقش نیروی هوایی را در این موضوع بسیار برجسته
دانستند و گفتند :نیروی هوایی در پیروزی انقالب
اسالمی و مراحل مختلف بعد از آن ،نقشآفرین بود
که  ۱۹بهمن سال  ۱۳۵۷و بیعت جمعی از نیروی
هوایی ارتش با امام راحل(ره) ،اولین نقشآفرینی
و همانن��د خ��ود انقالب ،شگفتیس��از و «رزق ال
یُحتَس��ب» بود .ایش��ان افزودن��د ۱۹ :بهمن ،۵۷
جلوه تس��لط بر نفس ،احساس وظیفه و احساس
قدرت بود ،چرا که در آن رویداد جوانان از طاغوت
نترس��یدند و با غلبه بر ترس خ��ود و امیدواری به

خداوند ،با ش��جاعت به دیدار امام آمدند که امروز
هم به همین ویژگیها نیاز داریم.
حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :نقش نیروی
هوایی در قضایای ش��ب  ۲۱بهمن س��ال ،۱۳۵۷
افشای کودتا در پایگاه شهید نوژه همدان بهوسیله
یک افس��ر جوان نی��روی هوایی ،تش��کیل جهاد
خودکفایی بهوس��یله نیروی هوایی ،اولین واکنش
کوبنده در روزهای آغاز جنگ تحمیلی بهوس��یله
جنگندههای نیروی هوایی و بمباران بس��یاری از
پایگاههای ع��راق و نقشآفرین��ی در طول دوران
دف��اع مقدس ،آغاز س��اخت هواپیم��ای جنگی و
پشتیبانی از مدافعان حرم از جمله اقدامات برجسته
نیروی هوایی و جزو تاریخ و هویت این نیرو است.
رهبر انقالب اس�لامی بر لزوم حفظ و تقویت این
هویت و انسانس��ازی و تربی��ت جوانانی همچون
ش��هیدان بابایی ،س��تاری و دیگر ش��هدا تأکید و
خاطرنشان کردند :تنها نیرویی که توانست چنین
شخصیتهای برجستهای را تربیت کند و استعداد
درونی آنها را به فعلیت برس��اند ،انقالب اسالمی و
حرکت عظیم ملت ایران است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به پایبندی
ملت به «اس��تقالل ،عزت و س��رافرازی حاصل از
انق�لاب اس�لامی» افزودند :بن��ده از گرفتاریها،
گرانیها و دیگر مشکالت مطلع هستم اما به کشور
نگاه خوشبینانه دارم ،چرا که مشاهده میکنم ملت
همچون ی��ک قهرمان و یک ش��خصیت قوی در
مقابل جبهه دشمن ایس��تاده است و میداند چه
مسیر و اهدافی را باید دنبال کند.
ایشان تأکید کردند :مردم گلهمندی ،ناراحتی
و توقعات��ی دارند اما هیچ مس��الهای هرگز موجب
نشده و نمیشود که ملت از پشتیبانی همهجانبه
از آرمانها و اهداف امام و انقالب و نظام رویگردان
شود.
رهبر انقالب اسالمی ملت ایران را به کوهنوردی
تش��بیه کردند که در  ۴۰سال اخیر بخش مهمی
از راه و گردنهه��ای پرپیچ و خم و خطرناک را رد
کرده اما برای دس��تیابی به اه��داف و بیاثر کردن
تهدیده��ا و توطئهها ،باید بقیه راه را نیز طی کند
و به قله برسد.

موافقت رهبر انقالب با عفو و تخفیف مجازات محکومان
بهمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

اعالم جزئیات و نحوه اجرای عفو گسترده محکومان

دوسوم محکومیت محکومان به حبس بیش از
 5سال تا  10سال.
یکدوم محکومیت محکومان به حبس بیش از
 10سال تا  ۲۰سال ،مشروط بر اینکه حداقل یک
سال حبس را تحمل کرده باشند.
باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش
از  ۲۰س��ال برای مردان در صورتی که حداقل ۱۲
س��ال و برای زنان در صورتی که حداقل  ۱۰سال
تحمل حبس نموده باشند.
باقیمانده محکومی��ت محکومان به حبس ابد
برای مردان در صورتی که حداقل  ۱۵سال و برای
زنان در صورتی که حداقل  ۱۲سال تحمل حبس
نموده باشند.
باقیمانده محکومیت حب��س کلیه محکومان
جرائمغیرعمدی
باقیمان��ده محکومیت حبس (غی��ر از حبس
ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت
فرزندانشان را بر عهده دارند ،در صورتی که حداقل
یکپنجم حبس را تحمل کرده باشند.
باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر
و خانواده معظم ش��هدا (پدر ،مادر ،همسر ،فرزند،
برادر ،خواهر) که به دالیل مختلف در زندان بهسر
میبرند به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش
از  5س��ال ،حداقل یکپنجم و در محکومیت به
حبس ابد ،حداقل  5س��ال تحمل حبس نموده
باشند.
تبصره  -مش��موالن این بند ملزم به ارائه تأییدیه
الزم از مراجع ذیربط بوده و مصادیق ایثارگری نیز
تابع قوانین و مقررات مربوط میباشد.
باقیماندهمحکومیتحبسبیمارانصعبالعالج
ی��ا العالج که مراتب بیم��اری آنان تا قبل از پایان
دوره محکومیت مورد تأیید کمیس��یون پزشکی
قانونی قرار گیرد.
بدیهی اس��ت اقدامات دادگاه در جهت اجرای
مواد  ۵۰۲و  ۵۲۲قانون آیین دادرسی کیفری مانع
اعمال این عفو نیست.
باقیمانده محکومیت حب��س محکومان ذکور
باالی  ۷۰س��ال تمام و اُناث باالی  ۶۰س��ال تمام
به اس��تناد اسناد سجلی و درباره اتباع بیگانه فاقد

اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه
در محکومی��ت حبس بیش از پنج س��ال ،حداقل
یکپنجم و در محکومیت به حبس ابد ،حداقل ۵
سال تحمل حبس نموده باشند.
باقیمانده محکومی��ت حبس و یا جزای نقدی
اتب��اع بیگانه که به جرم ورود ی��ا اقامت غیرمجاز
محکوم شدهاند.
تبصره  -مش��موالن این بند پس از طرد از کشور
چنانچه ظرف مدت  10سال بدون مجوز وارد قلمرو
جمهوری اسالمی ایران شوند ،عفو آنان کان لم یکن
تلقی و باقیمانده مجازات آنان اجرا خواهد شد.
پ  -محکومی��ت محکومان به جزای نقدی تا 10
میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد.
ت  -محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از
پرداخت جزای نقدی در زندان بهسر میبرند:
باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی
تا  700میلیون ریال.
دوس��وم محکومیت محکومان به جزای نقدی
بیش از  700میلیون ریال تا  2میلیارد ریال.
یکدوم محکومیت محکومان به جزای نقدی
بیش از  2میلیارد ریال تا  5میلیارد ریال.
تبص�ره  -محکوم��ان ب��ه حبس و ج��زای نقدی
ک��ه حبس آنها مش��مول عفو قرار گرفته باش��د،
محکومیت قطعی جزای نقدی آنان نیز مشمول این
دستورالعمل قرار خواهد گرفت.
ث  -تمام محکومان به شالقهای تعزیری
ج  -شرایط استفاده از عفو:
نداشتن بیش از  2فقره سابقه محکومیت مؤثر
کیفری.
عدم ارت��کاب جرم عمدی جدید مس��توجب
مج��ازات درجه یک تا پنج موضوع ماده  ۱۹قانون
مجازات اس�لامی مصوب  ۱اردیبهشت  ۱۳۹۲در
ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی
اعطایی.
نداشتن مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی
و یا جبران ضرر و زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت
مدع��ی خصوص��ی و زیاندیده (اعم از اش��خاص
حقیقی و حقوقی) تا قبل از پایان دوره محکومیت.
تبصره  -معاونت در جرائم ،بهاستثنای قتل عمد،

دعوت مراجع ،شخصیتها ،نخبگان ،اصناف
جریانهای سیاسی و اقلیتهای دینی
برای حضور مردم در راهپیمایی  22بهمن

آماده  22بهمن دشمنشکن

رهبر انقالب اس�لامی همه مس��ؤوالن و آحاد
مردم را به همت و کار و تالش بیوقفه فراخواندند
و افزودند :هرکس در هر جا که هس��ت به وظایف
خود عمل کند تا هم��ه خانههای جدول عمومی
وظایف ملت و مس��ؤوالن پر شود و شتاب حرکت
ایران عزیز به س��مت اهداف بیش��تر شود .ایشان
دلهره افکندن و ناامید کردن را کار اصلی دشمن و
عناصر نفوذی برشمردند و با استناد به آیات متعدد
قرآن و رویدادهای درسآموز صدر اسالم افزودند:
منطق اسالم این است که از دشمن نهراسید ،بلکه
از انحراف از صراط مستقیم بترسید و اگر درست
عمل کنید به یاری پروردگار حتماً پیروز خواهید
شد.
حضرت آیتاهلل العظم��ی خامنهای ،انحراف از
راه خدا و تسلیم در مقابل دشمنان را موجب ذلت
و بیپناهی ملت خواندند و خاطرنشان کردند :در
آن صورت سرنوشت ایران ما همچون دوران رژیم
پهلوی یا کشورهایی همچون عربستان میشود که
آمریکا بر سرنوشت و منابع و منافعشان مسلط شده
است.
ایشان همچنین در توصیهای درباره راهپیمایی
 ۲۲بهم��ن افزودند :ممکن اس��ت کس��انی به هر
دلیل و منطق و مبنایی ،از فالن مس��ؤول یا فالن
آقا خوشش��ان نیاید اما نباید با شعار دادن ضد او،
راهپیمای��ی را به مظهر اختالف و درگیری تبدیل
کنند ،چرا که این حرکت پرشور ملی باید همچنان
با عظمت و وحدت ادامه یابد.
رهبر انقالب اس�لامی ،فردای کشور و جوانان
و مل��ت را بهمراتب بهت��ر از امروز خواندند و تأکید
کردند :در س��ایه توکل ،احساس مسؤولیت و عمل
مردم و مسؤوالن به وظایف خود ،پروردگار با لطف و
عنایت خویش ،راه را برای ملت ایران باز خواهد کرد.
پیش از س��خنان فرمانده کل قوا ،امیر سرتیپ
نصیرزاده ،فرمان��ده نیروی هوای��ی ارتش با بیان
گزارشی از دس��تاوردها و توانمندیهای این نیرو
در حوزههای مختلف ،گف��ت :کارکنان غیرتمند
نیروی هوایی و قرارگاه پدافند هوایی با تمسک به
سیره شهیدان و مدافعان حرم برای دفاع از عزت و
مرزهای ایران اسالمی آمادگی کامل دارند.
نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع
اعمال عفو نمیباشد.
عدم اس��تفاده از عفو در محکومیتهای قبلی
متضمن مجازات درجه یک تا سه.
چ  -مرتکب��ان جرائ��م ذی��ل ،از ش��مول این عفو
مستثنیمیباشند:
قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور
از قاچاق عمده مواد مخدر ،بیش از  ۱۰۰کیلوگرم
تریاک و ملحقات آن ،و بیش از  2کیلوگرم هرویین
و روانگردانها و ملحقات آن میباشد)
قاچاق اسلحه و مهمات.
جرائم امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک
سال باشد.
آدمربایی در صورت عدم گذشت شاکی.
اسیدپاشی
تجاوز به عنف
دایر کردن مرکز فساد و فحشا
س��رقت مس��لحانه یا مقرون به آزار یا سرقت
سارقانی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از
 5سال باشد.
اختالس
ارتشا
کالهبرداری
جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی
پولشویی
اخالل در نظام اقتصادی کشور
قاچاق مشروبات الکلی
قاچاق کاال و ارز سازمانیافته ،حرفهای و عمده
تبصره  -معاونان جرائم موضوع بندهای  ۵ ،۱و ۱۴
این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی میباشند.
واالمر الیکم
والسالم علیکم و رحمهاهلل و برکاته
صادق آملی الریجانی

متن موافقت حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای
به این شرح است:
بسمهتعالی

با سالم و تحیت و تبریک ده ه مبارک فجر
از پیشنهاد جنابعالی درباره عفو این جمع انبوه
از محکومان دادگاهها استقبال و به خاطر آن از شما
تشکر میکنم .یادبود انقالب اسالمی حقاً شایسته
اس��ت که خاندانهایی از مبتالیان به محکومیت
قضایی را در شادی عمومی ملت ایران شریک کند.
والسالم علیکم و رحمهاهلل

مراجع عظام تقلید ،علمای شیعه و سنی و
سایر اقلیتهای دینی ،شخصیتهای کشوری و
لشکری ،نهادهای انقالبی ،سران قوا ،جریانهای
مختل��ف سیاس��ی ،ورزش��کاران ،هنرمندان و
نخبگان علم��ی طی روزهای اخیر ضمن تاکید
ب��ر حضور در راهپیمایی  22بهمن ،از مردم نیز
خواستند در این جشن بزرگ ملی شرکت کنند.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» ،دیروز ش��نبه
آیتاهلل العظمی ناصر مکارمش��یرازی در سالروز
ش��هادت حضرت فاطمه زه��را(س) در مجلس
س��وگواری که با حضور اقش��ار مختلف مردم و
علما و روحانیون در مدرسه امام امیرالمؤمنین(ع)
برگزار ش��د ،اظهار داشت :ما  40سال از انقالب
را پشتسر گذاشتهایم و اکنون در حساسترین
ش��رایط هس��تیم ،اگر مردم متحد نباش��ند و
مسؤوالن هوشیارتر و بیدارتر از گذشته در مقابل
تحریمها قد علم نکنند و استقامت نکنند ،دچار
مشکل میشویم .وی اضافه کرد :به همه عرض
میکنیم در این ش��رایط سخت دست به دست
هم دهند تا از مش��کالت عبور کنیم ،در گوشه
و کنار مشکالت فراوان است و اگر یکدل باشیم
و در مقابل فش��ارها و مشکالت پایداری داشته
باش��یم و با تدبیر عمل کنی��م از این بحرانها
گذر خواهیم ک��رد .آیتاهلل مکارمش��یرازی در
بخش دیگری از س��خنان خود آحاد ملت را به
حضور در راهپیمایی  22بهمن فراخواند و گفت:
همه میدانیم در کشور مشکالتی داریم و البته
این مش��کالت قابل حل اس��ت؛ آمریکاییها با
تحریمهای ظالمانه میخواهند مردم را آزمایش
کنن��د و ما ب��ا حضورم��ان در راهپیمایی ثابت
میکنیم بهرغم مش��کالتی که داریم و نس��بت
به آن اعتراض هم میکنیم اما عمال به اس�لام،
انقالب و ارزشها وفادار هستیم و کاری نمیکنیم
که دشمن خوشحال شود.
ائم��ه جماع��ات و نماین��دگان ولیفقیه در
اس��تانها نیز از مردم استانهای خود خواستند
امسال حضور پرشوری در راهپیمایی بزرگ 22
بهمن داش��ته باش��ند .اصناف و بازاریان سراسر
کشور هم هر کدام با صدور اطالعیهای از حضور
خ��ود در راهپیمایی سراس��ری  22بهمن خبر
دادند .ورزشکاران و قهرمانان ورزشی کشورمان
و همینطور نخبگان علمی و مدالآوران مسابقات
داخلی و خارجی نیز برای حضور در راهپیمایی
 22بهمن اعالم آمادگی کردند .در کنار شیعیان،
علما و تش��کلهای اهلسنت و سایر هموطنان
اقلیتهای دینی در سراس��ر کشور نیز با صدور
اطالعیه و انجام مصاحبههایی ضمن گرامیداشت
راهپیمایی 22بهمن از حضور خود در این جشن
بزرگ ملی خبر دادند .س��پاه پاس��داران انقالب
اس�لامی نیز با صدور بیانیهای از اقشار مختلف
مردم برای شرکت پرشور در راهپیمایی یوماهلل
 22بهمن دعوت کرد.
■■اطالعیهشورایهماهنگی

ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس�لامی نیز
اطالعیهای درباره برگزاری جشن ملی 22بهمن
صادر کرد .در این اطالعیه آمده است :اینک در
چـهـلمیـن س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی
و در س��الی که با عنوان «حـمایـت از کـاالی
ایرانـی» نامگذاری ش��ده همچون سنوات قبل
سیمای شهرها و روستاها در ســراســر کشور
شاهد برپایی اجتماع عظیم و میلیونی مردم و
برپایی راهپـیمایی «یـوماهلل  ۲۲بهمـن» است
که به صورت یـکپارچـه و همـزمان ،در بیـش
از یکهــزار شــهر ،شــهرســتان و بیــش از
 ۱۰هــزار روس��ـتا در سـراســر کشـور و در
تـهـران با س��ـخنرانـی ریـاس��ــت محتــرم
جمهــوری برگزار میش��ود .در راهپیـمایـی
بـاشـکوهیــوماهلل ۲۲بـهمـن؛مـردمهمـیشـه
در صحنــه و بـصـیر ایـران اســالمی صـبح
دوش��ــنبه ،بـهطـور همـزمان در سـراس��ــر
کش��ــور و در تـهـران از س��ـاعـت  9صــبح
از مس��ـیـرهای دوازدهگـانه به سـوی میـدان
آزادی ،راهپیـمایی خود را آغـاز خواهـند کرد».
■■اطالعیه جبهه مردمی

جبهه مردمی نیروهای انقالب هم با صدور
اطالعیهای از مردم ش��ریف ایران خواس��ت در
جش��ن ملی  22بهمن ش��رکت کنند .در این
اطالعیه آمده اس��ت :جبه��ه مردمی نیروهای
انقالب اس�لامی ،از مردم شریف ایران سربلند،
صاحب��ان اصلی ای��ن انقالب عظی��م دعوت
میکند ،در کنار یکدیگر در راهپیمایی باشکوه
چهلمین  ۲۲بهمن ش��رکت کنیم و با حضور
چندده میلیونیمان پیام وحدت و همدلیمان
را پیش چش��مان منتظ��ر و کنجکاو عالمیان
به نمایش بگذاریم و با مش��تهای گرهکرده و
دلهای محکم آوای «استقالل ،آزادی ،عزت هر
ایرانی» ،سردهیم و چشم تنگ امید دشمنان
را از دستاندازی به «جمهوری اسالمی» قطع
کنیم و رساتر از هر سال با مشتهای گره کرده
و دلهای استوار ،شعار پرشور «مرگ بر آمریکا»
و «مرگ بر انگلیس» س��ر دهیم تا صدایمان
از پردهه��ای هزارتوی پنبهه��ای فرورفته در
گوشهای عاصی دش��منان بدخواه و منافقان
خوشخیال عبور کند.

