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جهانگیری :اگر آمریکا توافق را
بر هم بزند ،عزا نمی گیریم

...

ویژه های خراسان
مجوز روحانی برای تبلیغ فواید محصوالت
تراریخته

تذکر الریجانی درباره ابالغیه دولت به ظریف
در حالی که بر اســاس ابالغیه اواســط آذرمــاه دولــت به
محمدجواد ظریف ،وزارت خارجه مجاز شده بود درباره
فروشوجایگزینیساختمانمرکزاسالمیشهروین،اقدام
کند ،رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور با اشاره به
این که بر اساس ماده  115قانون محاسبات عمومی وجوه
حاصل از فروش باید به حساب درآمد کشور واریز شود،
تاکید کرده است این ابالغیه دولت به علت توجه به مواد13
و  115قانون مذکور ،باید اصالح یا ابطال شود.

...

چهره ها و گفته ها
اسدا ...بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب
موتلفه درباره مواضع این حزب درخصوص آیت ا...
هاشمی رفسنجانی گفت :دربــاره آقــای هاشمی
هم موافق و مخالف داشتیم اما
تخریب را جایز نمیدانستیم و
اگر کسی تخریب میکرد
به او تذکر میدادیم.
 /ایلنا
حجت االســام محمدتقی رهبر عضو جامعه
روحانیت مبارز گفت :نباید خیلی
بهجبههپایداریوابستهباشیم.
اگــر جبهه پــایــداری خــارج از
جمنا یا هر تشکل اصولگرایی
دیگر باشد ،جمعی حداقلی
خواهد بود و تعیین کننده
نیستند / .نامه نیوز
علی علیزاده کارشناس مسائل سیاسی مقیم
لندن با بیان این که ایــران باید یک نفوذ و قدرت
رســان ـهای داشته باشد ،گفت :اگــر برجام بهطور
کامل نیز اجــرا شــود ،بهدلیل این که قانون کار در
جمهوری اسالمی بهدرستی
انــجــام نــم ـیشــود ،بــا ورود
شرکتهای سرمایهگذاری،
روزگـــار مــا بدتر از گذشته
خواهد شد / .تسنیم

...

نماز جمعه
خطیب جمعه تهران :مردم خیلی زود خط
خود را از اغتشاش گران جدا کردند
خطیب جمعه تهران با اشــاره به حمله اغتشاش گران به
منازل ائمه جمعه ،بانک ها و ادارات ،گفت :توقع نداشتیم
بعد از فتنه  88با چنین فتنهای مواجه شویم ،دشمنان فکر
میکردند میتوانند گفتمان انقالب را به حاشیه برانند و
مسائل جزئی و بیارزش را ،عمده جلوه دهند .به گزارش
ایرناوایسنا،آیتا...صدیقیازتالشهاینیروهایامنیتی،
سپاه ،ارتش و نیروهای انتظامی در جریان اغتشاشات اخیر
تشکر کرد و گفت :در اغتشاشات اخیر که توسط دشمن
طراحی شده بود متاسفانه به دست داخلیها به بانکها،
مــدارس علمیه ،پایگاههای نماز جمعه ،منازل امامان
جمعه ،ادارات دولتی و  ...حمله شد که البته این ها کار ملت
نبود .صدیقی تاکید کرد :مردم خیلی زود انزجار خود را از
اقدامات خرابکارانه نشان دادند و خط خود را از اغتشاش
گران جدا کردند .وی با اشاره به ادعای واهی رئیس جمهور
آمریکا که مدعی شده حکومت از مردم می ترسد ،ادامه
داد :این مردم خود بانی حکومت اند و هر جا خطری بوده
سینه سپر کرده اند و با اجتماع خود دریایی درست کرده
اند که آشغال ها را شسته و برده است .وی افزود :به تعبیر
مقام معظم رهبری هزاران بار باید از این مردم تشکر کنیم.
وی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه تهران افزود:
دولت نباید نیروهای انقالبی را از گردونه و سنگر خدمت به
مردم بیرون کند چرا که آسیب میبیند ،سیلی میخورد،
گرفتار میشود و نمیتواند مملکت را اداره کند .صدیقی
همچنین با اشاره به این که در بودجه  97برای فرهنگ
بودجه قابل اعتنایی در نظر نگرفته شده است ،تصریح کرد:
اگر بخواهیم دین را رواج دهیم باید برای حوزههای علمیه و
مراکز فرهنگیمان بودجه مناسبی پیشبینی شود.

به دنبال شبهه افکنی رسانه های بیگانه از سوی مجلس خبرگان انجام شد

انتشار جزئیات جدید از نحوه انتخاب رهبر انقالب در سال 68
رأی گیری مجدد برای آیت ا ...خامنه ای پس از اصالح قانون اساسی چه زمانی انجام شد؟

به دنبال سوء استفاده رسانه های بیگانه از
یکفیلممنتشرشدهازجلسهتاریخیمجلس
خبرگان رهبری در روز  14خرداد 1368
که در آن به موقت بودن انتخاب رهبری نظام
تا زمان برگزاری همه پرسی قانون اساسی
و همچنین مرجع نبودن آیت ا ...خامنه ای
در زمان انتخاب ،اشاره شده ،پایگاه اطالع
رسانی نوجوان وابسته به پایگاه حفظ و نشر
آثار رهبر انقالب ،توضیحاتی دربــاره نحوه
انتخاب رهبر انقالب ارائه کرد که این گزارش
در سایر رسانه ها از جمله خبرگزاری ایرنا نیز
منتشر شد.
▪شــرط مرجعیت بــرای انتخاب رهبری
چطور حذف شد؟

در ایــن گــزارش اشــاره شــده اســت که امام
راحل  40روز پیش از ارتحال ،درباره شرط
مرجعیت برای انتخاب رهبری نظام ،موضع
گیری کرده و آن را جزو یکی از تغییراتی که
باید در قانون اساسی گنجانده شود ذکر
کرده اند .توضیح این که بنیان گذار انقالب،
در فاصله چند هفته مــانــده بــه درگذشت
خود ،هیئتی  20نفره را به ریاست آیت ا...
خامنه ای تعیین کــرده و وظیفه تهیه پیش
نویس جدید قانون اساسی را به آن ها اعالم
می کند که یکی از مهم ترین تغییرات انجام
شده توسط این هیئت حذف شرط مرجعیت
برای انتخاب رهبری است .با این حال رحلت
امام خمینی (ره) مانع از انجام همه پرسی
قانون اساسی جدید می شود .در گزارش
پایگاه اطالع رسانی نوجوان ،تصریح شده
که مجلس خبرگان رهبری باید در اولین
تصمیمگیری خود ،مطابق قانون اساسی
قبلی بین یکی از دو گزینه رهبری فردی یا
شورای رهبری را انتخاب میکرد.

▪ 3بار تعداد مخالفان رهبری شورایی
شمرده شد و ...

در بخشی از این گزارش تصریح شده است:
«آیــت ا ...خامنه ای در این رای گیری ،از
موافقان رهبری شورایی بودند ولی اکثریت
اعضای خبرگان با قاطعیت با رهبری شورایی
مخالفت کردند 3 ،بار تعداد مخالفان رهبری
شــورایــی شــمــرده شــد و هــر  3بــار اکثریت
خبرگان مخالف رهبری شورایی بودند.
قانونا و شرع ًا تنها راه ممکن ،انتخاب یک
فرد به عنوان رهبر بود .قانون ًا انتخاب رهبر به
دو سوم آرای نمایندگان خبرگان نیاز دارد.
گزینه هــای مختلفی در مجلس خبرگان
مطرح شد ولی اکثر اعضای مجلس خبرگان
که همگی مجتهد هستند ،هیچ کدام از آن
بزرگواران را هر چند که مرجع تقلید بودند،
دارای صالحیت رهبری نمی دانستند؛
حتی برای یکی از مراجع بزرگوار آن زمان،
یعنی آیت ا ...گلپایگانی رأی گیری شد ولی
ایشان تنها  14رای موافق و  61رای مخالف
داشتند ...طبق نظر خبرگان هیچ کدام
از مراجع زنــده زمــان صالحیت رهبری را
نداشتند .کار ،گره خورده بود .قانون اساسی

موجود (قبل از تغییر) بــرای انتخاب رهبر
بعدی کافی نیست».
▪دیدگاه امام  40روز پیش از ارتحال

در ادامه این جلسه مواضع امام درباره رهبری
فــردی و کافی بــودن شــرط اجتهاد بــرای
انتخاب رهبری مرور می شود .در بخشی از
این اظهارنظر امام راحل آمده بود...« :ما
که نمی توانیم نظام اسالمی مان را بدون
سرپرست رها کنیم .باید فردی را انتخاب
کنیم که از حیثیت اسالمی مان در جهان
سیاست و نیرنگ دفاع کند .من از ابتدا معتقد
بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت الزم
نیست .مجتهد عــادل مــورد تأیید خبرگان
محترم سراسر کشور کفایت می کند ...در
اصل قانون اساسی من این را می گفتم ،ولی
دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند،
من هم قبول کردم».
▪راه حل خبرگان؛ وقتی هیچ گزینه ای از
مراجع تقلید رأی نیاورد

در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده
که با قرائت نامه امام «یکی از شروط قانون

...

اساسی سال  58طبق نظر امام خمینی ،از
شروط انتخاب رهبری برداشته می شود.
خبرگان تصمیم مهمی می گیرند .تصویب
نظر امام و حذف شرط مرجعیت برای رهبری
نیازمند آن است که این اصالح در متن قانون
اساسی جدید اعمال شود و قانون اساسی
مجدد به رفــرانــدوم یا همه پرسی گذاشته
شود تا مردم هم قانون اساسی را تایید کنند.
ولی خبرگان نمی توانستند تا چند ماه دیگر
و تا زمان رای مردم به قانون اساسی جدید
کشور را در این وضعیت بحرانی بدون رهبر
بگذارند؛ بحرانی که از یک طرف به پیشروی
نیروهای صــدام به سمت مرزهای ایــران و
از طرف دیگر به دلشوره و نگرانی مردم از
وضعیت انقالب بعد از رحلت امــام و نقشه
های احتمالی دشمنان برای آسیب به کشور
مربوط می شد .با توجه به همه این نکات،
خبرگانتصمیممیگیرندازمیانمجتهدین،
فردی را موقتا به عنوان رهبر انتخاب کنند
و پس از رای گیری دربــاره قانون اساسی،
مجدد رای گیری دیگری برای نهایی شدن
انتخاب رهبر برگزار کنند .اعضای خبرگان
باید تا روز رای گیری قانون اساسی جدید،
مجتهدی را به صورت موقت به عنوان رهبر
انتخاب می کردند؛ با توجه به نظر اکثریت
اعضا و شناختی که اغلب حاضران از توانایی
های آیت ا ...خامنه ای در دو دوره ریاست
جمهوری و سوابق مدیریتی دیگر داشتند،
ایشان را به عنوان گزینه موقت رهبری مطرح
کردند .از طرف دیگر اجتهاد آیت ا ...خامنه
ای هم به جهت عضویت در مجلس خبرگان و
هم به جهت تایید استادان حوزه های علمیه
آن زمان و برخی از مراجع عصر حاضر که در
آن زمان عضو مجلس خبرگان بودند ،امری
مشخص بود ...البته چند نفر با انتخاب آیت

ا ...خامنه ای مخالف بودند و برخی از آن ها
پای تریبون رفتند تا با انتخاب ایشان مخالفت
کنند؛ یکی از آن مخالفان از همه سرسخت
تر بود و در جلسه به شدت با انتخاب آیت ا...
خامنه ای مخالفت کرد و آن فرد کسی نبود
جز خود آیت ا ...خامنه ای.ایشان با انتخاب
خودشان مخالفت کــردنــد ....نتیجه رای
گیری بسیار جالب توجه اســت .از  74نفر
حاضر در مجلس خبرگان 60 ،مجتهد با
اجتهاد و واجد صالحیت رهبری بودن ایشان
موافقت کردند».
▪رأی گیری مجدد برای آیت ا ...خامنه ای
پس از اصالح قانون اساسی

در ایــن گـــزارش یــــادآوری شــده کــه قانون
اساسی جدید در  6مرداد ماه  1368با رأی
مثبت  97درصد افراد رای دهنده به تصویب
رســیــد .پــس از بــرگــزاری رفــرانــدوم قانون
اساسی و رأی مثبت مــردم به آن ،خبرگان
قانون اساسی جلسه ای دیگر برای انتخاب
رهبری تشکیل دادند و در این جلسه برای
انتخاب آیت ا ...خامنه ای مجدد رأی گیری
شد که در این رأی گیری ،آیت ا ...خامنه ای
با اکثریت مطلق آراء ،به عنوان رهبر انقالب
اسالمی برگزیده شدند ».این گزارش تصویر
صفحه اول روزنامه جمهوری اسالمی مربوط
به  16مرداد  1368را منتشر کرده که در
آن خبر برگزاری جلسه فوق العاده مجلس
خبرگان رهبری و انتخاب مجدد حضرت آیت
ا ...خامنه ای منتشر شده است.
گفتنی است در روزهــای گذشته بخشی از
کتاب خاطرات آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
در مورد جلسه دوم خبرگان پس از اصالح
قانون اساسی در فضای مجازی مورد بازنشر
قرار گرفته است؛ مرحوم هاشمی رفسنجانی
در بخشی از خاطرات خود دربــاره انتخاب
مجدد آیت ا ...خامنه ای تصریح کرده است:
« 60رأی موافق بود و 4نفر رأی ندادند .تعداد
آرای موافق ،شبیه رأیگیری گذشته است
ولی [افــرادی که رأی ندادند] گفتند رأی
ندادن آن ها به خاطر این است که نیازی به
رأی گیری نمی بینند».
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محمدی 60:دفتر امام جمعه در
اغتشاشات مورد هجوم قرار گرفت

ترکیه :دیوار مرزی با ایران در
بهار  ۲۰۱۹تکمیل میشود

تشکیلشورایراهبردیگرامیداشت
چهلمین سالگرد انقالب

مرخصی مهدی خزعلی در پی
درگذشت مادرش

ایسنا -موسسه مــشــاورهای
«نومادکاپیتالیست»گزارشیاز
اعتبارسنجی گذرنامهها که در
حقیقتنشاندهند هارزشحقیقیشهروندی
است ،منتشر کرد که در آن رتب ه ایران در بین
 ۱۹۹کشور ۱۹۱،تعیینشد.

تسنیم  -آیتا ...محمدی امام
جــمــعــه هــمــدان بــا اشـــــاره به
اغتشاشات اخیر گفت :حدود
 60دفترامامجمعهدراغتشاشاتموردهجوم
قرارگرفتوایننشانمیدهدکهدشمنازآن
جاکهضربهخوردهعصبانیاست.

ایسنا -ارگــان تــوران ،رئیس
اداره مسکن ترکیه با اشاره به
این که تاکنون  80کیلومتر از
دیوار مرزی ترکیه با ایران ساخته شده است
گفت :این دیوار  ۱۴۴کیلومتری تا بهار آینده
به اتمام می رسد.

ایرنا -لطفی قائم مقام شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی
گ ــف ــت :شــــــورای راهـــبـــردی
گرامی داشــت چهلمین سالگرد انقالب با
عضویت100نفرازتمامیوزارتخانههاوقوای
سهگانهتشکیلشدهاست.

ایلنا -تــرک همدانی وکیل
مدافع مهدی خزعلی گفت:
موکلم که دورانمحکومیتش را
می گــذرانــد ،با تصمیم مقام قضایی برای
شرکت در مراسم تشییع پیکر مــادرش به
مرخصی چند روزه آمد.

بگویند بنزین افزایش پیدا نمیکند و یارانه
کسیقطعنمیشود.مطهریدربخشدیگری
ازسخنانشگفت:بایدبرداشتدرستازاصل
والیتفقیهداشتهباشیم.والیتفقیهتعطیلی
عقلنیستکهیکنفرفکرمیکندوبقیهعمل
می کنند بلکه همه باید فکر کنند و همه عمل
کنندودرنهایتحکموالیتفقیهمالکباشد؛
لذاجاییکهخطاییرخمیدهدبایدحرفمان
را بزنیم .این نیست که صرفا ساکت باشیم و
تملقوچاپلوسیکنیم.

حرفشانرا بهگوشمسئوالنبرسانند.

درکنگرهحزبهمبستگیضمنتأکیدبراینکهنبایدازشعاردادنمردمعلیهمقاماتبترسیم

مطهری :باید اعتراض را به رسمیت بشناسیم
پنجمینکنگرهحزبهمبستگیایراناسالمی
روزپنجشنبهباحضوربرخیازشخصیتهای
سیاسیاصالحطلبواعتدالیبرگزارشد .به
گزارشایسنا،ایلناوفارس،علیمطهرینایب
رئیس مجلس شورای اسالمی در این مراسم
با اشاره به حوادث اخیر گفت :امروز یک گام
پا را فراتر گذاشتهایم .سال  ۸۸کسی جرئت
نمیکرد ،اما امروز می بینیم هم اصولگرایان
و هم اصالحطلبان حق اعتراض را قبول دارند
امااصالحطلبانهمانزمانهممیگفتند.وی
بابیاناینکهنبایدازشعاردادنمردموتوهین
مردم به مقامات بترسیم ،گفت :باید اعتراض
رادرجمهوریاسالمیبهرسمیتبشناسیمو
این به معنی براندازی و مخالفت با والیت فقیه
نیست .ما هم مانند بقیه کشورها باید اجازه
دهیممردمدریکفضاومکانمناسبکارخود
را انجام دهند .مطهری در ادامــه سخنانش
گفت :شهید مطهری یک اصل کلی را مطرح
کردهاند که روحانیون نباید پست اجرایی
دولتی بگیرند مگر در شرایط اضطرار .این که

▪کمالی :روش منطقی اعتراض در جامعه را
ترویجنکردهایم

روحانیت را مسئول توزیع مرغ و تخم مرغ و
گوشتکنیمکاردرستینیستروحانیتباید
به کار خودش بپردازد.نماینده مردم تهران
در مجلس با تأکید بر این که مصلحت کشور،
سپاه و سایر نظامیان اقتضا می کند که وارد
سیاست نشوند ،گفت :معنی ندارد که سپاه
درباره انتخابات ،سیاست خارجی ،برجام یا
این که مذاکره کنیم یا نه وارد شود .مصلحت

نظامیهاچنیناقتضاییراندارد.امامتاسفانه
امروز نظامیها وارد سیاست شده و عملکرد
حزبی دارند.نایب رئیس مجلس همچنین
گفت :در شرایط امروز و بعد از حوادث اخیر
مجلس و دولت نباید حالت انفعال پیدا کنند؛
اگر الزم است فعال قیمت بنزین افزایش یابد و
از این منبع اصالحات اقتصادی انجام شود.
این طور نباشد که بعد از چند تا شلوغی همه

حسینکمالیرئیسخانهاحزابهمدرکنگره
حزبهمبستگیایراناسالمیباانتقادازرویه
صدا و سیما در پوشش اعتراضات اخیر گفت:
صداوسیما سیاستی پیش گرفت که اینها
عامل بیگانه بودند .این فعال سیاسی اصالح
طلب تصریح کرد :زمینههایی به وجود آمده
و عدهای در خیابان اعتراض کردند .اگرچه
روشی که اتخاذ شد مبنی بر آتش زدن و داد و
بیداددرستنبودامادلیلشایناستکهروش
منطقی را در جامعه ترویج نکردیم و موقعیتی
به وجود نیاوردیم که افــراد به شکل مناسب

▪انــصــاری :چــاره ای جز تشکیل احــزاب
قدرتمندنداریم

حجت االســام مجید انصاری عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام نیز در این نشست
تأکیدکرد:چار هایجزتشکیلاحزابقدرتمند
نداریم تا ماهیت امر به معروف و نهی از منکر را
بفهمند و توان امر و نهی کردن به گونهای که
موثر باشد پیدا کنند و این امر جز با هم افزایی
مردمدرقالبحزبامکانپذیرنیست.
▪هــاشــمــی :شـــــورای ســیــاس ـتگــذاری
اصالحطلبان نتوانسته مسئولیت مدیریت
کشور رابهعهدهبگیرد

محسن هاشمی رئیس شــورای شهر تهران
نیز طی سخنانی در این کنگره اظهار کرد:
شورای سیاست گذاری اصالح طلبان در سال
های اخیر تاثیرگذاری زیادی داشته است اما
به دلیل شرایط کشور آن گونه که مردم توقع
دارند نتوانسته مسئولیت مدیریت کشور را به
عهده بگیرد.
در این مراسم پیام سیدمحمد خاتمی رئیس
دولت اصالحات به این کنگره قرائت شد.

...
گزارش

عکس:عباسپور

بر اساس پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهادکشاورزی،
بهداشت و علوم و نیز ســازمــان محیط زیست کــه طی
روزهــای اخیر مورد تایید حجت االسالم روحانی رئیس
جمهور نیز قرار گرفته ،مقرر شده دستگاه های مسئول
درباره "ترغیب و افزایش آگاهی و مشارکت افراد جامعه،
مسئوالن و متخصصین" در خصوص فواید تولید و استفاده
از محصوالت و فــراورده های حاصل از "موجودات زنده
تغییر شکل یافته ژنتیکی" اقدام کنند.

ایسنا -اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در واکنش به احتمال خروج آمریکا از برجام ،در صفحه شخصی خود نوشت :با افتخار به آمریکاییها
اعالم میکنیم که اگر از برجام خارج شدند ،این آنها هســتند که ضرر میکنند و ما آمادگی کامل برای هر احتمالی را داریم .وی خطاب به آمریکایی
ها گفت :اگر شما توافقات را به هم بزنید مطمئن باشید ایرانیها عزا نمیگیرند و قادر هستند که مسائل خود را پیش ببرند و مشکالت را حل کنند.

نخستین سالگرد آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی با حضور روحانی برگزار شد
وزیر ارشاد :آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
شناسنامه انقالب اسالمی بود
هادی محمدی – مراسم نخستین سالگرد ارتحال آیت ا...
هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت
نظام روز پنج شنبه با حضور مسئوالن ارشد نظام و اقشار
مختلف مردم در مسجد شهید مطهری تهران برگزار شد .به
گزارش خراسان ،در این مراسم که حجت االسالم روحانی
رئیسجمهوروعلیالریجانیرئیسمجلسشورایاسالمی
نیز شرکت کــرده بودند  ،حجت االســام مرتضی جوادی
آملی استاد حوزه و دانشگاه و فرزند آیت ا ...جوادی آملی در
سخنانیتصریحکرد :بااینوجودمفهومجمهوریاسالمی
که بسیار پرمحتواست هنوز به صورت دقیق تعریف و تبیین
نشدهاست.ظواهریدرجمهوریاسالمیدرانتخاباتدیده
میشود اما این مفهوم بسیار بزرگ بوده و باید دقیقا تبیین
شود .عقالنیت و اعتدال آیتا ...هاشمی یک روشی برای
فهمدینومفهومجمهوریاسالمیاست.سیدعباسصالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم بزرگداشت مرحوم
هاشمی رفسنجانی گفت :آیت ا ...هاشمی رفسنجانی یک
مدیر برجسته انقالب هم در شورای عالی انقالب فرهنگی
و هم دوران جنگ سازندگی بود .ایشان با انقالب عجین بود
و انقالب ما با نام ایشان پیوند خواهد خورد .وی تاکید کرد:
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی شناسنامه انقالب اسالمی بود
و از ســال ۱۳۴۱تا زمان وفات ایشان او با انقالب زیست و
حرکتکرد،انقالبیبودوانقالبیماند.حجتاالسالممحمد
جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز درباره نقش مرحوم
هاشمی درانقالبوجنگگفت:آیتا...هاشمیدرپیدایش
انقالب،تداوموتثبیتآننقشبهسزاییداشتهاست.
▪حاشیه نگاری خبرنگار خراسان از مراسم سالگرد
آیتا...هاشمیرفسنجانی

* حسن روحــانــی رئیس جمهور ،علی الریجانی رئیس
مجلس ،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور،
حجت االسالم منتظری دادستان کل کشور ،واعظی رئیس
دفتر رئیس جمهور ،حجت االســام ابوترابی نایب رئیس
سابق مجلس  ،وزرای کشاورزی  ،نفت  ،کشور  ،اطالعات ،
فرهنگ و ارشاد اسالمی  ،حجت االسالم ناطق نوری عضو
مجمعتشخیصمصلحت،آیتا...ریشهریتولیتحضرت
عبدالعظیم حسنی  ،محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص
مصلحت،علی عسگری رئیس سازمان صداوسیما  ،آیت ا...
امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران  ،عبدا ...جاسبی
رئیس سابق دانشگاه آزاد  ،حجت االسالم والمسلمین سید
حسن خمینی و حجت االسالم سید علی خمینی نوادگان
امام راحل به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس  ،اعضای
مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای شهر تهران در این
مراسمحضورداشتند.
*رئیس جمهور در حالی در مراسم سالگرد مرحوم آیت ا...
هاشمی در مدرسه شهید مطهری شرکت کرد که در مراسم
گرامی داشت وی در سالن اجالس که روز سه شنبه برگزار
شد غایب بود و برخی گمانه زنی ها و انتقادات از سوی بیت
آیتا...رادرپیداشت.علیالریجانیوناطقنورینیزکهدر
آنمراسمحضورنداشتندخودرابهمراسمسالگرددرمسجد
مطهریرساندند.
*تعدادی از مردم حاضر در مسجد با فریاد قصد داشتند
مشکالت و خواسته های خود را به گوش رئیس جمهور
برسانندکهاینکارنظممراسمرابرهمزدامااینافرادباوجود
درخواستواشارهروحانیحاضربهسکوتنشدندتاجاییکه
رئیسجمهورمسجدراترککرد.
*غیبت علی اکبر والیتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد و
وزیرخارجهدودولتآیتا...هاشمیدرمراسمسهشنبهوپنج
شنبه بیش از بقیه به چشم می خورد .همچنین برخی مردم
میپرسیدنداحمدینژادآمدهاستیاخیر؟
*مهدی هاشمی که از زندان مرخصی گرفته بود و محسن
هاشمیمقابلدراصلیمسجدبهمردمخوشامدمیگفتند
و بــرادران آن مرحوم نیز در آستانه در ورودی به مسئوالن
خوشامدگوییمیکردند.
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