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اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

استوار به خط منافع ُملک و ملت
در دوران نمایندگی در دوره اول مجلس شورای
اســالمی ،در جهت حفــظ منافع و خیــر و صالح
موکالن خــود و تمامی مــردم ایرانزمین ،توجه به
حــق و حقیقتگرایی را محور و هدف کار خود قرار
داده بود .درهمینراستا ،در هر مقطعی که مجلس
با بحرانی مواجه میشــد ،او بر خــط »منافع ُملک
و ملت« مســتقیم و اســتوار میایســتاد و بهدور از
جوسازی و گروهبندیها همرنگ و همفکر مهندس
بازرگان ،دکتر سحابی و مهندس سحابی خود را در
موضع مسئولیت نمایندگی مردم در مجلس شورای
اسالمی مشــخص و ممتاز میکرد .وداع مهندس
معینفر با دنیا و ملحقشــدنش به یاران و دوستان
یادشــدهاش در دیار باقی ،اگرچه بــرای ملت ایران
فقدان دردناکی اســت ،ولی امید که در پرتو رحمت
بیکران حق ،مشــمول غفران و مغفرت الهی قرار
گرفته و از مرتبتی باال برخوردار شود .روانش شاد و
راهش پررهرو باد.

و تأمین مطالبات بهحق مردم کمک کنند« .او با اشــاره به اینکه مشکالت
اقتصادی یکشــبه پدید نیامده و عمدتا ناشــی از مدیریت نادرســت در
گذشــته اســت ،عنوان کرد» :وقتی مقام معظم رهبری متواضعانه خود
را نیــز مخاطب مطالبات بهحق مردم معرفــی میکنند؛ یعنی همه باید
مسئولیت مشــکالت را بپذیرند و با وحدت و همدلی ضمن مأیوسکردن
دشــمن از توطئه ،مردم را به شرایط کشــور و آینده امیدوار و دولت را نیز
در اصالح و پایــداری اقتصاد به نفع مردم یاری کنند« .روحانی همچنین
ضمن تقدیر از حضور پرشــور و آگاهانه مردم و همچنین نیروهای امنیتی

و انتظامــی در حــوادث اخیر ،حفظ وحدت و انســجام ملــی ،آرامش و
امیدآفرینی را ضرورت پیشــرفت کشــور خواند و از رســانه ملی و دیگر
رسانهها خواست با حفظ هوشیاری ،از نشر شایعات ،تخریب و سیاهنمایی
که خواســت بدخواهان نظام و مردم اســت ،خودداری و به وظیفه ملی
خود عمل کنند .رئیسجمهور در ادامه به وزیر کشــور مأموریت داد تا در
یک هفته با هماهنگی شــوراهای تأمین ،گــزارش دقیقی از حوادث اخیر
و افرادی که بر اثر این حوادث دســتگیر ،مصدوم یا احیانا کشــته شدهاند،
به تفکیک و بیان دقیق علت و چگونگی هر بخش را به او ارائه دهند.

درخواست بازدید از اوین
محمدرضــا عــارف همچنین
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول
درباره پیگیري وضعیت افرادي
کــه گفته ميشــود در زندان فوت شــدهاند نیــز گفته:
»مجمــع نمایندگان تهــران براي بازدید از بازداشــتگاه
اوین درخواســت داده و اگر این کمیتــه بتواند از زندان
اوین بازدید کند ،بهطور طبیعي مسائلي مانند فوتشدن
برخي از بازداشتشدگان نیز پیگیري ميشود«.
دیــروز هــم »فاطمه ســعیدي« نماینــده تهران به
»ایســنا« گفــت» :خبرهاي خوبــي به کمیتــه پیگیري
وضعیت دانشــجویان بازداشتشده رســیده؛ از جمله
اینکه  ۱۰تا  ۱۵نفر از دانشــجویان که عمدتا از دانشــگاه
تهران بودهاند ،آزاد شــدهاند .البته هنوز دانشجویاني در
بازداشــت هستند و آمار مختلفي درباره آنها وجود دارد
اما امیدواریم با عطوفت دستگاه امنیتي و نگاه پدرانه به
دانشــجویان ،باقي آنها نیز آزاد شوند« .وزیر کشور دیروز
هم خبرنگاران را بيپاســخ گذاشــت و اعالم نظر درباره
وضعیت بازداشتشــدگان حــوادث اخیر را بــه آینده
موکول کرد» :درباره این موضوع به موقع حرف ميزنم«.
در نامه حجتاالسالموالمسلمین محمدجعفر منتظري
به دادستانهاي عمومي ،انقالب و نظامي سراسر کشور
آمده» :همانگونه که اعالم شد نسبت به دستگیرشدگان
و متهمان فاقد ســابقه کیفري بر اساس قانون همراه با
رأفت اسالمي و نسبت به عوامل اصلي از قبیل مرتبطان
با بیگانگان و مرتکبین قتل و تخریب و تحریق بر اساس
قانون و توأم با قاطعیت و ســرعت رسیدگي و همچنان
مراقب حرکات و توطئههاي دشمنان و بدخواهان اسالم
و انقالب باشید«.
 ۱۵تا  ۲۰دانشجو در زنداناند
منصور غالمي ،وزیر علوم هم در حاشیه جلسه هیئت
دولت گفته» :جمع دانشــجویان بازداشتي که تاکنون به
ما اطالع دادهاند ،در کل کشور  ۱۳۰نفر بوده است .بیشتر
این افراد آزاد شــدهاند اما حــدود  ۱۵تا  ۲۰نفر همچنان
در بازداشت هستند« .به گفته وزیر علوم »با صحبتي که
با وزیر اطالعات و وزیر کشــور داشتیم قرار شد بر اساس
دستور رئیسجمهور دانشجویاني که هنوز در بازداشت به
سر ميبرند ،طي امروز و فردا آزاد شوند« .در همین حال
مجید سرسنگي ،معاون فرهنگي دانشگاه تهران از آزادي
 ۱۸دانشــجوي بازداشتشده خبر داده و دربندماندن ۲۳
نفر دیگر .با این حال اخبار رســیده از بهارســتان نشان از
پیگیــري مداوم براي آزادي دانشــجویان دارد .نشســت
خبــري محمدرضا عارف فرصتي اســت تــا خبرنگاران
رودرروي رئیس فراکسیون امید از پیگیري اصالحطلبان
براي رسیدگي به وضعیت بازداشتها بپرسند.
نهادهاي امنیتي و اطالعاتي گزارش خوبي دادند
محمدرضا عارف در حاشیه نشست مجمع ۳۵نفره
تهــران با ســازمان اطالعــات اســتان تهران بــه میان
خبرنــگاران آمده و گفته» :مجمع تهــران که از  ۳۵نفر
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 روانشناسانی که در حوزه سیاسی کار میکنند،
افــراد و عملکردهایشــان را در قالــب نظریههای
مطــرح در این علــم درمیآورند تــا بتوانند فرد و
رفتارهایش را تبیین کنند .بر اساس اصول این علم،
هر رفتاری ریشــه در مؤلفههــای متفاوتی دارد که
شخصیت فرد را میسازد.
گروهی از روانشناس برجسته دست به بررسی
روانشناختی شخصیت آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی
زدهانــد که حاصل آن به صــورت کتابی در کنگره
بزرگداشــت آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی رونمایی
شــد .این کتاب با عنــوان »فراتر از شــکوفایی« ،از
ســوی دکتر محمــود گلزاری ،اســتاد دانشــگاه و
روانشناس ،نوشــته و در هشت فصل تنظیم شده
اســت .این کتاب شــخصیت آیتاﷲ هاشــمی را
بر پایه مهمتریــن نظریات روانشناســی )نظریات
اریکسون ،مازلو و سلیگمن( بررسی کرده است.
فصــل اول و دوم کتــاب ،بــه مبانــی بحــث
شــخصیت پرداخته اســت تــا خواننده بــا اصول
این علم آشــنا شود) .شــخصیت در روانشناسی،
تعریــف و روشهــای ســنجش و نظریههــای
شــخصیت ،تبیینکننــده ویژگیهــای شــخصیتی
آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی ،نوشــته دکتر محمود
گلزاری( .در فصل ســوم این کتاب محمد گلزاری،
روزنامهنــگار ،به مــرور زندگی آیــتاﷲ پرداخته
است .فصل پنجم روانشناسی شخصیت سیاسی
آیتاﷲ بر اســاس نظریه سلســلهمراتب نیازهای
مازلو اســت که به قلم مرتضی صادقکار نوشــته
شده است .این نویسنده سال  ۸۴نیز کتابی با عنوان
»روانشناسی سیاسی سه شخصیت جهان« داشته
که در آن شــخصیت گورباچف ،چرچیل و هاشمی
را بــر پایــه نظریه سلســلهمراتب نیازهــای مازلو
بررســی کرده است .فصل ششم و هفتم ،با عناوین
تبلور خودشکوفایی و هاشــمی فراتر از شکوفایی،
نوشــته دکتر محمــود گلزاری هســتند .در فصل
آخر این کتاب ،تکنگاشــتههایی به قلم چند استاد
و روانشــناس آمده اســت :روانشناسی سیاسی
شــخصیت هاشمیرفســنجانی )دکتــر مســعود
آذربایجانــی( ،آیتاﷲ هاشــمی ،الگــوی نیکوی
شــخصیت متعــادل و متعالی )دکتــر غالمعلی
افــروز( ،روحانــی خودســاخته و صاحب مکتب
)مسیح مهاجری( و بررســی مؤلفه سختکوشی
و تــابآوری در شــخصیت آیــتاﷲ )مهــدی
ملکمحمد(.
در ایــن کتــاب پارامترهــای روانشــناختی و
ویژگیهای شــخصیتی اصلی بــر مبنای خاطرات
آیــتاﷲ ،مصاحبهها و نگاشــتههای او ،به تجزیه
و تحلیــل درآمده و تالش شــده تصویــری دقیق
از شــخصیت این مرد عرصه سیاســت داده شود.
پیشــنهاد نگارش این کتاب در نخستین هماندیشی
برگزاری مراسم سالگرد رحلت آیتﷲ در آبان ۹۵
مطرح شــده و نویسنده از یاســر هاشمی بهعنوان
برانگیزاننده و حمایتکننــده تولید کتاب یاد کرده
است.
دکتر محمود گلزاری متولد  ۱۳۲۸در ســیرجان
کرمــان و دانشآموختــه روانشناســی و اســتاد
دانشگاه عالمه طباطبایی است.

ایسنا :رئیسجمهوری در جلســه روز گذشته هیئت دولت با استقبال از
فرمایشهای روز سهشنبه مقام معظم رهبری تأکید کرد که حل مشکالت
اقتصادی و تأمین حقوق شهروندان دستور کار اصلی دولت است.
حجتاالســالم حسن روحانی ،ضمن تشکر از بیانات روشنگرانه مقام
معظم رهبری درباره حوادث اخیر افزود» :رویکرد اصلی دولت در الیحه
بودجه ســال  ۹۷اشتغالزایی و حرکت به ســمت ریشهکنی فقر مطلق
اســت و پیرو تأکیــد رهبر انقالب ،مردم انتظار دارنــد که همه قوا و همه
دســتگاهها و نهادها با همدلی و همراهی به تحقق ســریعتر این اهداف

ﺧﺒﺮ

از نمایندگان اســتان تهران در مجلس شــوراي اسالمي
تشــکیل شــده جلســههاي متعددي را با دستگاههاي
اجرائي برگزار ميکند که چهارشنبه ۲۰،دي نیز جلسهاي
را با ســازمان اطالعات تهران برگزار کرد و بیشتر در مورد
حوادث اخیر بحث شد« .رئیس فراکسیون امید مجلس
شوراي اســالمي بیان کرد :مسئوالن ســازمان اطالعات
اســتان تهران در مورد اقداماتي که این ســازمان در کنار
ســایر نهادهاي امنیتي و اطالعاتي مانند نیروي انتظامي
انجام داده ،گــزارش خوبي را مطرح کردند و بحثهاي
خوبــي بــا نمایندگان انجــام شــد و مقرار شــد تا این
موضوعات پیگیري شود.
به جز یکي ۲ ،نفر همه دانشآموزان آزاد شدهاند
او با بیان اینکه مقرر شد با برگزاري جلسههاي متعدد
علل این مسائل ریشهیابي شود تا بتوان مشکالت و مسائل
مردم بهخصوص بخشهاي اقتصادي و معیشتي را حل
کرد ،افزوده» :از آنجایي که اعتراضها در قانون اساسي
مشــروعیت دارد و باید به آن احتــرام بگذاریم و اجازه
دهیم تا مردم اعتراضات و نقدهاي خود را مطرح کنند،
از ابتدا نیز این بحث مطرح بود که حساب مردم معترض
را باید از حســاب افرادي که به دنبال تخریب و اغتشاش
هستند ،جدا کنیم که روند خوبي در مسیر طي ميشود«.
عارف همچنین با بیان اینکه کارگروهي را تشــکیل داده
بودیم تــا در فــاز اول پیگیر وضعیــت دانشآموزان و
دانشجویان بازداشتشده باشد ،تأکید کرده »گزارشهایي
که در رابطه با دانشآموزان داریم جز یکي ،دو مورد که
در بازداشت هستند ،تقریبا مسئلهاي باقي نمانده و بقیه
آزاد شدهاند«.
آزادي بدون وثیقه
منصور غالمي در حاشــیه جلسه روز گذشته هیئت
دولــت در جمع خبرنگاران و در پاســخ به ایلنا در مورد
آخرین وضعیت دانشــجویان بازداشتشده در حوادث
اخیــر و تعداد این افراد گفته» :بــا توجه به اینکه برخي

از ایــن دانشــجویان آزاد شــدند ،آمار دقیقــي از تعداد
دانشــجویاني که هنوز در بازداشــت هســتند ،در دست
نیســت اما تعداد آنها کم اســت .با صحبتي که با وزیر
اطالعات و وزیر کشــور داشتیم قرار شد بر اساس دستور
رئیسجمهور این تعداد هم بهزودي و طي امروز و فردا
آزاد شــوند« .غالمي در پاسخ به اینکه علیرضا رحیمي،
عضو کمیسیون امنیت ملي اعالم کرده که وزیر اطالعات
قول داده تا در زمان امتحانات دانشــجویان بدون وثیقه
آزاد شــوند ،افزوده اســت» :بله؛ همینطور است .آقاي
علوي روز گذشــته )سهشــنبه( و امروز )چهارشنبه( در
هیئــت دولت به من هم قــول دادنــد و امیدواریم این
مسئله اتقاق افتد«.
هیچ دانشجوي بازداشتيای ستارهدار نميشود
او همچنین درباره اینکه آیا دانشــجویان بازداشــتي
ستارهدار خواهند شــد یا خیر نیز تأکید کرده است» :کال
بحث ستارهدارشــدن دانشجویان را برداشتهایم .مفهوم
ســتاره براي زماني بود که دانشــجویان را بهشکلي زیر
نظر ميگرفتند« .غالمي در پاســخ به این پرسش که آیا
براي دانشجویان بازداشتي پرونده کیفري تشکیل خواهد
شــد نیز گفته» :اگر فردي مرتکب جرمي نشده و شواهد
و مدارکي علیه او نباشد ،قطعا پروندهاي تشکیل نخواهد
شــد .تأکید رئیسجمهــور نیز بر این اســت که صرف
بازداشــت ،براي هیچکس پروندهســازي نشود .در مورد
وثیقه هم مقرر شــد اگر فردي وثیقه نداشت ،با کفالت
یا ضمانت یک نفر آزاد شود .با دادستان صحبت کردیم
که قول دادند نهایت کمک را در این زمینه داشته باشند«.
نعمتي :هــر ۳فراکســیون مجلــس ميخواهند
کمیته حقیقتیاب تشکیل شود
بهروز نعمتي ،عضو هیئترئیســه مجلــس ،درباره
پیگیريهاي انجامشده براي وضعیت بازداشتشدههاي
وقایع اخیر ،به جلساتش با مســئوالن امنیتي اشاره کرد
و گفت» :در جلســاتي که با مسئوالن امنیتي داشتم آنها

جمعبنديشان این بود که کارها انجام شده و فکر ميکنم
که دیگر در حال خاتمه اســت« .سخنگوي هیئترئیسه
مجلس در گفتوگو با »شرق« بازداشتشدهها را به سه
گروه تقســیم کرد و گفت» :گروه اول آنهایي بودند که از
عوامل بودند و در تخریــب و آتشزدن اماکن عمومي و
تحریک مردم نقش داشــتند؛ گروه دوم افرادي بودند که
تحت تأثیر جو قرار گرفتند و گروه ســوم افرادي بودند که
براي موضوعات اقتصادي و مطالبات عمومي بازداشت
شــدهاند« .او درباره تعداد هر گروه هــم توضیح داد که
گروه اول تعدادشــان کم اســت؛ گروه دوم ،تعدادشــان
بیشــتر و حــدود چهار ،پنــج برابر گروه اول هســتند که
هماهنگيهایي با قوه قضائیه صورت گرفته تا آخر هفته
تعیین تکلیف شــوند .او درباره بازداشتيهاي گروه سوم
تقســیمبندياش هم گفت که این افــراد همان روزهاي
اول با تعهد آزاد شــدند یا دو ،ســه روز اول آزاد شدند .او
بــار دیگر تأکید کرد که »در جلســاتي که با دو مجموعه
امنیتي داشــتم ،نظرشــان بر این بود که گروه دوم هرچه
سریعتر تعیین تکلیف شــوند« .او درباره اینکه منظور از
تعیینتکلیف آزادي با وثیقه است یا چیز دیگري نیز گفت:
»ممکن است یکي با وثیقه یا یکي هم با تعهد آزاد شود؛
تعیین تکلیف با توجه به تحقیقاتي که انجامشده صورت
ميگیرد« .نعمتي درباره کشتهشــدگان از جمله »ســینا
قنبري« هم به مقامــات قضائي ارجاع داد و گفت» :قوه
قضائیه و مسئوالن ســازمان زندانها باید توضیح بدهند
چون اطالعاتشان دقیقتر است« .او به مأموریتي که علي
الریجاني به کمیسیونهاي امنیت ملي و آموزش مجلس
محول کرده بود ،اشاره کرد و گفت که رئیس مجلس این
دو کمیســیون را مأمور پیگیري کرده اســت و در همین
راســتا کمیسیون امنیت ملي سهشــنبه ،جلسه مفصلي
بــا نهادهاي امنیتي و قضائي داشــتند .نماینده تهران در
مجلس درباره تشــکیل کمیتــه حقیقتیاب در مجلس
براي پیگیري این مســائل هم گفت» :االن همه خواستار
تشــکیل و عضویت در این کمیته هستند اما به نظرم باید
با آرامش بیشــتري پیگیري شــود؛ البته باید به خواست
مجلس هم باشد« .او افزود» :نمایندهها از همه گروههاي
سیاســي مجلس این خواسته را دارند و البته قوهقضائیه
و نهادهاي امنیتي هم باید نظرشــان را درباره نوع ارتباط
این کمیته بگویند« .نعمتي درباره ترکیب کمیته احتمالي
هم گفت» :با توجه به اینکه هر ســه فراکسیون مجلس
ميخواهنــد این اتفــاق بیفتد ،معتقدم که باید هر ســه
فراکسیون با یکدیگر بنشینند و از هر فراکسیون نفراتي که
تجربیاتي در این زمینه دارند ،انتخاب شوند؛ البته مشروط
بــه اینکه قوه قضائیه و نهادهاي امنیتي هم تأیید کنند«.
او در مورد علت لزوم تأیید قوه قضائیه و نهادهاي امنیتي
نیز گفت» :نوع ارتباط مهم است؛ چون مثال ممکن است
قوهقضائیه بگوید این ارتباط را اینگونه قبول ندارم؛ براي
همین باید راهکار مشخص شود«.

نقل قول مرعشی از ناطق:

ایلنا :حســین مرعشی گفت :پیشــنهاد میکنم درباره آخرین نماز جمعه
آقای هاشمی با آقای ناطقنوری به گفتوگو بنشینید .معتقدم آن خطبه
هنــوز هم قابل اتکا و پخش اســت .هیچ نکته تنــدی در آن وجود ندارد
و برعکس ،یک خطبه متعادل و راهگشاســت که بســیار دقیق بیان شده
اســت .آقای ناطق نوری تعریف میکند آن روز از میدان انقالب به سمت
محــل نماز جمعه میرفتم کــه با انبوهی از جمعیــت عصبانی روبهرو
شــدم .پیش خودم گفتم آقای هاشــمی امروز کار سختی پیشرو خواهد
داشت .او چه میخواهد بگوید؟ اگر چیزی بگوید که مردم برنجند ،تهران
به آشــوب کشیده خواهد شــد .اگر چیزی بگوید که آنها خوششان بیاید،
نظام چه میشــود؟ در این معادله مانده بودم که آیتاﷲ هاشــمی چه
میخواهد بگوید که هم نظام حفظ شود و هم مردم قانع به خانههایشان

امور بهخوبی انجام شــود ،مراسم تشییع را روز  ۲۱دی گذاشتیم؛ اما دفن
در قم دو مشــکل عمده داشت؛ نخســت بحث مسافت طوالنی تهران تا
قم بود که برای حاجخانم مشــکل بود و مســئله دوم هم این بود که اگر
آیتاﷲ هاشمی در قم دفن میشدند ،مزار ایشان در قسمت برادران قرار
میگرفت که خانمها نمیتوانستند به آنجا بروند .از سوی دیگر بیت امام
اعــالم کرده بود که آیتاﷲ هاشــمی در حرم دفن شــوند .اینکه حاجآقا
کجا دفن شــوند تا روز بعد حوالی شب طول کشید .اخوی ایشان بیشتر به
قم رضایت داشــتند ،آقا مهدی و یاسر هم به حرم .بنده و آقا محسن هم
نظارهگــر بودیم که بچهها چه خواهند کرد .وقتی دیدم این بحث طوالنی
شده ،به آقا محسن گفتم شــما باید تصمیم بگیرید و این مباحث را ببرید
که نهایتا مقرر شد حاج آقا در حرم امام دفن شوند.

ﺳﭙﺎه ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ
روز گذشــته معاون سیاسی-اجتماعی فرمانداری
دزفول فوت یکی از معترضان این شهر در بازداشتگاه
را تکذیب کرد؛ »امیر عیسیزاده« در گفتوگو با »ایرنا«
ضمن تکذیب اخبار منتشرشده مبنی بر »مرگ محسن
عادلی در بازداشتگاه در دزفول« گفت» :جوان مذکور
در جریــان ناآرامیهــای دهــم دی ،در کوی مدرس
دزفول مصدوم شده و در بیمارستان جان باخته است«.
درهمینحال سرلشــکر محمد باقری ،رئیس ستاد کل
نیروهای مســلح ،حضور نیروهای انتظامی ،ســپاه و
بسیج با ســالح در خیابانها را برای کنترل ناآرامیها
رد کرد؛ به گزارش »تسنیم« او گفت» :جا دارد از نیروی
انتظامی ،بسیج ،ســپاه ،دســتگاههای امنیتی ،وزارت
اطالعات و وزارت کشور قدردانی کنم .در شورشهای
هفته گذشــته حتی یک مورد ســراغ نداشــتیم که از

 ایســنا :رئیــس دفتــر رئیسجمهــور دربــاره
اینکه چــرا رئیسجمهور در مراســم روز سهشــنبه
گرامیداشــت آیتاﷲ هاشمي شــرکت نکرد ،عنوان
کرد :رئیسجمهور نتوانســتند بروند؛ ولي در مراسم
روز پنجشــنبه شــرکت خواهند کرد .محمود واعظي
در پاســخ به این پرســش که آیا پیش از این قرار بود
رئیسجمهور در برنامه گرامیداشــت روز سهشــنبه
آیتاﷲ هاشمي شرکت کند ،بیان کرد :از رئیسجمهور
بــراي حضور در این برنامه دعوت کرده بودند؛ ولي او
نتوانست به این مراسم بیاید.

توضیح وزارت اطالعات
درباره اقدامات جدید در برخورد
با عناصر آشوبطلب
 وزارت اطالعــات در اطالعیــهای اقدامات جدید
ایــن وزارتخانه را در برخورد با عناصر آشــوبطلب
اخیر تشــریح کرد .به گزارش ایســنا ،در این اطالعیه
آمده است» :سربازان گمنام امام زمان)عج( در چند
روز گذشــته موفق شــدند تعداد دیگــری از عناصر
تروریســتی و ضدانقــالب را کــه نقش بســزایی در
بهآشوبکشیدن اعتراضات مردمی داشتند ،شناسایی
و دســتگیر کنند .وزارت اطالعات توانســت با رصد
اطالعاتــی و بهرهگیری از گزارشــات مردمی ،برخی
عوامل آشــوب ،اغتشاش ،قتل و ضربوشتم مردم و
مأموران ناجا با ســالح سرد و گرم ،تخریب و سرقت
اموال عمومی و برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی
جامعه را دستگیر کند«.

 ۲۴دي ،زمان رسیدگي
به پرونده عرفان حلقه
 ایســنا :وکیلمدافع محمدعلي طاهري ،سرکرده
گــروه عرفان حلقه ،گفت ۲۴ :دي براي رســیدگي به
پرونده موکلم تعیین شــده اســت .قرار است به این
پرونده در شــعبه  ۱۵دادگاه انقالب رســیدگي شود.
محمود علیزادهطباطبایي افــزود :به دادگاه مراجعه
کردم و به من گفته شــد ما وکالیــي را قبول ميکنیم
که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند .روز یکشنبه به
دادگاه مراجعه ميکنم و اگر اجازه حضور به من داده
شــد ،در جریان رســیدگي قرار خواهم گرفت .پس از
اینکه حکم صادره مبني بر اعدام محمدعلي طاهري
از سوي شعبه  ۲۶دادگاه انقالب ،مجدد از سوي دیوان
عالي کشور نقض شد ،پرونده با نظر قضات دیوان براي
رسیدگي مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده شد.

اعتراض حمید بقایي
به حکم دادگاه بدوي
 ایلنــا :وکیل حمیــد بقایي از اعتــراض به حکم
دادگاه بــدوي علیه موکل خود خبــر داد و گفت :در
آخریــن روز مهلت اعتــراض ،به رأي صــادره علیه
حمید بقایي اعتراض کردیم .مهران عبداﷲپور افزود:
موکلم قصد دارد بهزودي با انتشار حکم صادره ،به
تشریح تخلفات و اقدامات خالف قانون صورتگرفته
در این پرونده بپردازد .به گزارش دولت بهار ،او با بیان
اینکه خواسته موکل بنده برگزاري علني دادگاه است،
گفت :از نظر موکل بنده ،قاضيای که شش بار حکم
بازداشــت موقت او را صادر کرده ،نميتوانســته به
این پرونده عادالنه رســیدگي کند .موکل بنده معتقد
اســت رسیدگي غیرعلني به این پرونده هیچ اعتبار و
ارزشي ندارد.
احمد جنتي:

ﻫﺎﺷﻤﻰ در آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪاش ﻣﺮدم را آرام ﮐﺮد
برگردند .آقای ناطقنوری میگوید آیتاﷲ هاشمی خطبه را شروع کردند.
متحیــر ماندم که چگونه در چارچوب ســخن گفت و با چه هوشــمندی
هــر جملــهای را بیان میکرد .هــر حرفی که از دهان آیتاﷲ هاشــمی
بیــرون میآمد ،میگفتم شــیر مادر حاللت باشــد ،عمــرت پربرکت .من
میفهمیــدم که او چه کار مهمی را انجام میدهد .آیتاﷲ هاشــمی آن
روز از کلیــت نظام دفاع کرد و مردم را آرام کرد و به خانه فرســتاد .آقای
ناطــق ادامه میدهد بعد از خطبه یکی از دوســتان که متعلق به نهادی
بود از سخنان آیتاﷲ هاشــمی ایراد گرفت .گفتم مرد مؤمن امروز جای
این حرفها نبود .اگر آیتاﷲ هاشــمی حرفی میزد و مردم برعکس آن
عمل میکردند ،چه کسی میتوانست اوضاع را جمع کند .مرعشی افزود:
ابتدا تصمیمگیری شد که آیتاﷲ هاشمی در قم دفن شوند و برای اینکه

رئیسجمهور در مراسم
گرامیداشت آیتاﷲ هاشمي
شرکت ميکند

نیروهای انتظامی ،ســپاه یا بسیج با اسلحه به خیابان
آمده باشــند؛ چراکه طبق دستورالعملهای ستاد کل
نیروهای مسلح ،این موضوع ممنوع است و هیچکس
با اسلحه به خیابان نمیآید« .او ادامه داد» :ما حداکثر
تحمل را در اتفاقات اخیر علیه اغتشاشــگران داشتیم
و ســعی شــد تا بــا صحبتکــردن و نصیحتکردن
جنبههای خطرناک تعرض کنترل و پیشــگیری شود،
همچنین موارد کشــتههایی که اتفــاق افتاده عمدتا
مشکوک است؛ چراکه تیراندازیهای صورتگرفته از
پشــت سر یا مناطق نامشخص اجرا شده که در دست
بررسی اســت و دراینرابطه موردی نداریم مگر اینکه
به یــک پادگان نظامی حملهای صورت گرفته باشــد
که در همه دنیا مجموعههــای نظامی در این مواقع
موظف به دفاع از خودشان هستند«.

قوه قضائیه سریعتر
به وظایف خود عمل کند
 فــارس :آیــتاﷲ جنتي ،دبیــر شــوراي نگهبان،
در ابتداي جلســه هفتگي اعضاي این شــورا ،ضمن
اشــاره به لزوم جداکــردن افراد فریبخــورده که از
روي احساســات در آشــوبها بودهانــد از افرادي که
بــا برنامهریزي و هدایتشــده علیه نظــام جمهوري
اسالمي اقدام کردهاند ،از قوه قضائیه خواست هرچه
ســریعتر به وظایف خود در محکومکردن بانیان جدي
این اغتشاشات عمل کند تا دشمنان ملت ایران بدانند
هر توطئهاي علیه نظام اسالمي ،عواقب سنگیني دارد.

چرخش هاشمی
باعث محبوبیت او شد
 ایلنا :مولوی عبدالحمید ،امام جمعه اهل ســنت
زاهدان ،در ســالگرد درگذشــت هاشمیرفسنجانی
گفت :سیاســت مرحوم رفســنجانی پــس از دوران
ریاســتجمهوری به نحــوی بود که باعث شــد در
انتخابات مجلس شورای اســالمی تهران رأی کمي
بیاورنــد و علت این امــر انتقاداتی بود کــه مردم به
ایشان داشتند .مرحوم هاشمیرفسنجانی با تیزهوشی
و وســعت نظر ،سیاســت خود را تغییر دادند و تغییر
سیاست ،ایشــان را به جایی رســاند که در انتخابات
مجلــس خبرگان رهبری رأی اول تهــران را آوردند و
این چرخش سیاسی که کار انسانهای باهوش است،
سبب شد که محبوبیت کسب کنند .محبوبیت ایشان
به حدی رســید که حضور گســترده مردم در مراسم
تشییع جنازه ایشان را به همراه داشت که این حضور
نشــان از تیزهوشــی او بهعنوان یکــی از مطرحترین
سیاستمداران تاریخ معاصر دارد.

