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با حضور رئیس جمهوری و مقامات کشــوری و لشکری برگزار شد

معاینه میرحسین موسوی در بیمارستان

دیگه
میرحسـ ــین موسوی روز چهارشـ ــنبه برای معاینه پزشکی به
خبر
چه
بیمارستان قلب رفت  .به گزارش «ایران آنالین» زهرا رهنورد
هم موسوی را در بیمارستان همراهی کرده است .تست قلب
و اکو دو اقدام پزشکی انجام شده برای میرحسین موسوی بوده است .منابع پزشکی
به این سایت گزارش دادهاند نتایج تست قلب و اکو حاکی از مناسب و عادی بودن
وضعیتقلبمیرحسینموسویاست.

بزرگداشت نخستین سالگرد درگذشت آیت اهلل هاشمی

خبرسازی «بیبیسی» درباره هاشمی شاهرودی

president.ir

مراسم نخستین سالگرد ارتحال آیتاهلل
اکبــر هاشــمی رفســنجانی رئیــس فقید
مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح
پنجشنبه با حضور حسن روحانی رئیس
جمهوری ،علی الریجانی رئیس مجلس
و جمعی از مقامات کشــوری و لشــکری
در مدرســه عالی شــهید مطهری برگزار
شــد .در ایــن مراســم حجتاالســام
والمســلمین مرتضــی جــوادی آملــی
رئیس بنیــاد بینالمللی علــوم وحیانی
اســراء قــم بهعنــوان ســخنران اصلی به
تشریح ابعاد شخصیتی و تأثیر آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی در انقــاب و اداره
کشور پرداخت.
وی گفــت :تأکیــد آیــتاهلل هاشــمی
رفسنجانی همواره اسالم ،نظام ،انقالب
اســامی ایران و ارتقای کشــور به جایگاه
رفیــع و شایســته ملت بود و تــا پای عمر
بــر این عهد اســتوار ماند کــه قابل تقدیر
اســت .جوادی آملــی با اشــاره بهحضور
مــردم در مراســم تشــییع آیــتاهلل
هاشــمی رفســنجانی گفت :ایــن حضور
باعث شــد همــه هیاهوهــا ،بیمهریها
و کــم لطفیها به کناری برود و ســیمای
درخشــان آیــتاهلل هاشــمی کــه در هــر

میدان و صحنه همواره شاخص و نمونه
بــود بــه جهان نشــان داده شــود .رئیس
بنیــاد بینالمللی علــوم وحیانی اســراء
قــم ادامــه داد :امــروز همــه از عقالنیت
آیتاهلل هاشمی در نظر و اعتدال و عمل
میگویند که کامالً مطلب حقی اســت و
همــواره افراط و تفریط جوامــع را از بین
بــرده و بــه چالش کشــانده اســت و جلو
موفقیت آنها را میگیــرد .جوادی آملی
اضافه کرد :فریاد و ناله آیتاهلل هاشمی،
چه زمانــی کــه فرصت خطبــه خواندن
داشــت و چه آن وقت که نداشــت و ناله
ســر میداد ،بر اعتــدال ،تأکید داشــت و
میدانســت کــه جامعــه و نظــام بــا این
روش میتواند به جایی برسد و عقالنیت
و فهم اجتماعی و کارشناسی در امر دین
و جامعــه اگر نباشــد ،قطعاً ســقوط دیر
یــا زود احیاناً اتفاق خواهــد افتاد .در این
مراســم پیش از ســخنان حجتاالسالم
جــوادی آملــی ،محســن هاشــمی
رفســنجانی فرزنــد آیــتاهلل هاشــمی
طــی ســخنانی از همــدری و حضــور
مــردم درمراســم بزرگداشــت آیــتاهلل
هاشــمی رفســنجانی قدردانی کــرد .در
این مراســم همچنین وزیر ارشاد با بیان

اینکــه آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی را
باید بهعنوان شناسنامه انقالب اسالمی
تعریــف کــرد ،گفت :ایشــان بیــش از50
ســال ،از سال  41تا زمان وفات ،با انقالب
زیســت ،با انقالب حرکت کــرد ،انقالبی
بود وانقالبی ماند.
ســیدعباس صالحــی در حاشــیه
مراســم ســالگرد ارتحــال آیــتاهلل اکبــر
هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع
تشــخیص مصلحت نظــام در مدرســه
عالی شهید مطهری در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی،
در کنار رهبر فرزانه انقالب اسالمی و امام
راحل بهعنوان پیــرو و یار ،خدمات قابل
توجهی را برای پیروزی ،تأسیس و توسعه
انقالب اسالمی داشتند .وی با بیان اینکه
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی عالم دینی
و محقق اســامی بودند ،افزود :آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی با تفســیر راهنما و
نوشتههای متعددشان در تاریخ مکتوب
ایــران جایگاه خاصی داشــتند و خواهند
داشــت .وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی
اظهار کرد :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی،
سالهای متمادی تحصیلی ،تحقیقی و
در ایامی که در زندان میزیســت و ایامی

نیم نگاه

ëëســـردار احمد وحیدی رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی :همه تالش آیتاهلل هاشـــمی رفسنجانی
این بود که جمهوری اسالمی با ایدهها و روشهای نو بتواند استحکام خود را هر چه بیشتر پیدا کند.
ëëمحسن اسماعیلی عضو شورای نگهبان :درباره بعد شخصیتی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت
نظام که کمتر گفته میشـــود بعد علمی و آثار برجای مانده از ایشـــان است چرا که تفســـیر راهنما که نوع
جدیدی از برداشت از کالم الهی است و برای جوانها و دانشگاهیان و طالب قابل استفاده است.
ëëسردار حسین دهقان مشاور فرماندهی کل قوا در امور دفاعی :آیتاهلل هاشمی در آرزوی برپایی نظامی
مبتنی بر الگوی اسالمی بودند و در این راه هم همه مصائب و سختیها را بر جان و دل خود خریدند.

که فرصت داشت یکی از محققان خوب
و برجســته دینی و اسالمی بود .صالحی
بــا تأکیــد بــر اینکــه آیــتاهلل هاشــمی
رفسنجانی را باید بهعنوان مدیر برجسته
اهل جمهوری اســامی شناخت ،گفت:

ایشان در شورای انقالب ،در دوران جنگ
و در دوران ســازندگی ،با انقالب اسالمی
پیونــد و گره خوردگی داشــت و انقالب با
نام او پیوند خورده است و با نام او مانده
و خواهد بود .بیژن زنگنه ،وزیر نفت هم

در حاشیه مراسم گفت :مرحوم آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی رابطــه مســتمر و
بســیار قوی با بدنه فن ســاالر ،تکنوکرات
و بوروکراتهای کشــور برقرار کرده بود و
سخنان آنان را میشنید و درک میکرد.

درخواست  3فراکسیون مجلس برای تشکیل «کمیته حقیقت یاب» ناآرامی ها

سخنگوی هیأت رئیسـ ــه مجلس از لزوم
تشـ ــکیل کمیتـ ــه حقیقتیـ ــاب توسـ ــط
فراکسیونهای مجلس سخن گفته و این
در حالی است که همزمان رئیس دانشگاه
تهران اعالم کرده باقی مانده دانشجویان
بازداشـ ــتی تا امروز شنبه23 ،دی ماه آزاد
خواهندشد.
بهـ ــروز نعمتـ ــی ،سـ ــخنگوی هیـ ــأت
رئیسـ ــه مجلـ ــس با اشـ ــاره بـ ــه وضعیت
بازداشـ ــتیهای اعتراضات اخیر به ایسنا
گفته اسـ ــت :رقـ ــم کل بازداشـ ــتیها بین
 2700تـ ــا  3200نفر بـ ــوده و تقریباً تمامی
کسـ ــانی کـ ــه صرفـ ــاً اعتراضـ ــی در مـ ــورد
مسـ ــائل معیشـ ــتی و اقتصادی داشـ ــتند

آزاد شـ ــدند ،امـ ــا عامالن و آمـ ــران اصلی
که کمتـ ــر از  100نفر بودند ،شـ ــدیداً مورد
برخورد قرار میگیرنـ ــد .نعمتی توضیح
داده است :بازداشتیها سه گروه هستند؛
یک گـ ــروه عامـ ــان اصلـ ــی و آمـ ــران که
طراحـ ــی اعتراضات و آتـ ــش زدن اماکن
عمومـ ــی را برعهـ ــده داشـ ــتند و اقدام به
ساختارشـ ــکنی کردند .این افـ ــراد کمتر از
 100نفر هستند و طبق خواسته مردم ،قوه
قضائیه و نهادهای امنیتی باید شدیداً با
آنها برخورد شـ ــود .گروه دوم تحت تأثیر
قرار گرفتند و از روی غفلت و احساسـ ــات
در ایـ ــن اعتراضـ ــات حضـ ــور داشـ ــتند که
جمعیت آنها هفت هشت برابر نیروهای

اولیه اسـ ــت که ایـ ــن افراد ظـ ــرف امروز و
فردا با وثیقه یا تعهدنامه آزاد میشوند.
گروه سوم کسـ ــانی هستند که اعتراضاتی
در مورد مسائل معیشـ ــتی و اقتصادی و
موضوعاتمختلفداشتند.
تعداد اینهـ ــا هم به اندازه گـ ــروه دوم
اسـ ــت تقریبـ ــاً همـ ــه ایـ ــن افـ ــراد تعیین
تکلیف و آزاد شـ ــدند .نعمتی با اشاره به
درخواستسهفراکسیونسیاسیمجلس
برای تشکیل کمیته حقیقت یاب جهت
بررسی حوادث اخیر گفت :اگر این کمیته
متشـ ــکل از نمایندگان هر سه فراکسیون
تشکیل شود ،به نفع کشور است و اغراض
سیاسـ ــی هـ ــم در آن دخیل نمی شـ ــود و
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دادستان کل کشور  :فرد خودکشی کرده  ،معتاد بود

برش

دادســـتان کل کشـــور دربـــاره خودکشـــی فردی کـــه در زندان اوین در بازداشـــت بوده اســـت ،گفـــت :فردی
که خودکشـــی کرده اســـت ،معتاد بوده و فیلمش هم موجود اســـت؛ در عین حال در حال ادامه تحقیقات
در این زمینه هستیم .به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلمین منتظری روز پنجشنبه در حاشیه مراسم
ســـالگرد ارتحال آیتاهلل هاشمی رفســـنجانی ادامه داد :فردی که در اراک خودکشی کرده در زندان نیروی
انتظامی بوده؛ پزشـــکی قانونی در حال تحقیق در این زمینه است و بنابر گزارشها وی هم خودکشی کرده
است .وی همچنین خبر خودکشی فردی در دزفول را تکذیب کرد و گفت :این خبر جعلی است .وی گفت:
کسانی که نقش مهمی در تخریب نداشتند ،آزاد شدند و تعداد اندکی باقی ماندند .در این زمینه فرقی بین
دانشجو و غیردانشجو نیست و مالک درباره بازداشت شدگان عمل آنهاست.

گزارش نهایی نیز با تأیید سـ ــه فراکسیون
ارائه خواهد شـ ــد .دیروز رئیس دانشـ ــگاه
تهران هم به باشگاه خبرنگاران گفت که

خانوادههای بازداشت شـ ــدگان روز شنبه
 ۲۳دی مـ ــاه به دادسـ ــرا مراجعه کنند تا
باقیمانده این دانشجویان بازداشتی آزاد

شوند ».در همین حال نیز رئیس دانشگاه
عالمـ ــه از آزادی تمامـ ــی دانشـ ــجویان
بازداشتی این دانشگاه خبر داد.

بیبیسی مدعی شد ،آیتاهلل هاشمی شاهرودی که اخیراً برای درمان
به آلمان سـ ــفر کـ ــرده بـ ــود ،به ایران بازگشـ ــته اسـ ــت .ایـ ــن خبرگزاری
بازگشـ ــت رئیس مجمـ ــع تشـ ــخیص مصلحـ ــت نظـ ــام را زودهنـ ــگام
و سـ ــفر درمانـ ــی وی را «نیمـ ــه کاره» عنـ ــوان کـ ــرد و ادعـ ــا کـ ــرد:
بازگشـ ــت وی بـ ــه خاطـ ــر تـ ــاش بـ ــرای محاکمـ ــه اش بـ ــه اتهـ ــام
«نقض حقوق بشر» انجام میگیرد .بنابر این گزارش« ،یک سیاستمدار
حزب سـ ــبز آلمان شکایتی را به دادسـ ــتانها ارائه کرده بود و آنها پیگرد
قضایی آقای هاشمی شاهرودی را بررسی میکردند ».مجمع تشخیص
مصلحـ ــت نظام دیروز در بیانیـ ــه ای اعالم کرد دوره درمانی هاشـ ــمی
شاهرودی به پایان رسیده و وی به ایران برگشت.

حمایت مجدد کاخ سفید از اعتراض های هفته گذشته

کاخ سفید بار دیگر با انتشار بیانیهای مداخلهجویانه از اعتراض های اخیر ،حمایت
و نسبت به بازداشت اغتشاشگران ابراز نگرانی کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه
اینترنتی کاخ سـ ــفید ،در این بیانیه ادعا شده است«:دولت ترامپ بشدت نسبت به
بازداشـ ــت هزاران شهروند ایرانی در جریان اعتراضهای هفته گذشته ایران نگران
است و ساکت نخواهد ماند».

ریشه اعتراضها به روایت«عبرتهای عاشورایی»

نشـــریه «عبرتهای عاشـــورایی» کـــه هر هفته میـــان نمازگـــزاران نماز
جمعـــه تهـــران توزیع میشـــود ،در شـــماره  15دی ماه خود ،ســـفر وزیر
خارجـــه انگلیـــس ،الیحـــه بودجـــه و تأکید رئیـــس جمهوری بـــر الیحه
حقـــوق شـــهروندی را از عوامـــل بـــروز ناآرامیهـــای اخیـــر دانســـت.
به گزارش «ایران» این نشریه با غیرمعمول توصیف کردن ،سفر بوریس
جانسون« ،عملکرد دولت و شـــخص رئیس جمهوری در تنظیم الیحه
جنجالی بودجه  97که نشـــانگر فشـــار بی ســـابقه بر مردم بـــود و تأکید و
پیگیری مکرر رئیس جمهوری بر الیحه موســـوم به حقوق شـــهروندی و
القای روحیه کاذب به متخلفان و معترضان و آشوبگران» از دیگر عوامل
بروز اعتراضهای اخیر در ارزیابی ادعایی نویســـندگان این نشریه است.
این نشریه در پایان از نمایندگان مجلس خواسته «درصورت عدم تغییر
جهت جدی دولت با اســـتفاده از اختیـــارات قانونی خود اصل  89قانون
اساســـی را اجرا کنند ».این اصل شـــرایط اســـتیضاح رئیس جمهوری را
تشریحمیکند.

مهدی خزعلی به مرخصی آمد

مهـ ــدی خزعلی به مرخصی آمد .به گزارش ایلنا ،مصطفی ترک همدانی با اعالم
این خبر گفت :مهدی خزعلی که دوران محکومیتش را میگذراند ،با تصمیم مقام
قضایی برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مادرش به مرخصی چند روزه آمد.

