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با حضور در مراسم تشییع در مصالی امام خمینی(ره)؛

رهبر انقالب بر پیکر آیتاهلل هاشمیشاهرودی نماز اقامه کردند

رهبــر معظــم انقــاب اســامی
صبــح امــروز (چهارشــنبه) در
سیاسی مراســم تشــییع فقیــه عالیقــدر و
کارگــزار بــا وفــای نظــام اســامی
مرحــوم آیــتاهلل هاشمیشــاهرودی در
مصــای امــام خمینــی(ره) تهــران حضــور
یافتنــد.
بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتــر
مقــام معظــم رهبــری ،در ایــن مراســم
کــه بــا حضــور رؤســای ســه قــوه ،مســئوالن
و قشــرهای مختلــف مــردم برگــزار شــد،
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای بــر پیکــر رئیــس
فقیــد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام،
نمــاز اقامــه کردنــد و رحمــت و مغفــرت
الهــی را بــرای آن مرحــوم از خداونــد مســألت
کردند.
پیکــر ایــن اســتاد بــزرگ حــوزه علمیــه قــم
پــس از تشــییع بــر دســتان مــردم مؤمــن و
قدرشــناس ،جهــت تدفیــن در جــوار مضجــع
نورانــی حضــرت معصومــه (ســاماهللعلیها)
بــه قــم منتقــل خواهــد شــد.

آیــتاهلل
بزرگداشــت
مجلــس
هاشمیشــاهرودی از طــرف رهبــر معظــم
انقــاب اســامی امشــب (چهارشــنبه) بعــد
از نمــاز مغــرب و عشــاء در مســجد اعظــم
قــم برگــزار خواهــد شــد .همچنیــن فــردا

(پنجشــنبه  ۶دی  )۹۷نیــز از ســاعت  ۱۰تــا
 ۱۱:۳۰صبــح مراســم بزرگداشــت رئیــس فقیــد
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا حضــور
رهبــر انقــاب اســامی در حســینیه امــام
خمینــی(ره) برگــزار خواهــد شــد.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران اعالم کرد:

اتوبوس دانشجویان فرسوده بود و معاینه فنی نداشت
پزشکی قانونی :سکته راننده هنوز مشخص نشده است
«دربــاره حادثــه دانشــگاه آزاد
حــرف زیــاد اســت؛ ولــی بدتریــن و
حوادث زش ـتترین کار اعــام ســکته راننــده
بهعنــوان علــت حادثــه بــود؛ بــه
نظــرم بهتــره گوینــده ایــن دروغ را بیشــتر از ســایر
مقصــران مجــازات کــرد» .ایــن جمــات عبــاس
عبــدی فعــال سیاســی اصالحطلــب ،بخشــی از
واکنشهــا بــه ســانحه کشــته شــدن  10دانشــجو
در ســرویس واحــد علــوم تحقیقــات دانشــگاه
آزاد بــود .ظهــر دیــروز بــود کــه خبــر رســید
اتوبــوس حامــل  35دانشــجوی ایــن دانشــگاه،
تصــادف کــرده اســت؛ تصادفــی کــه تــا االن 10
دانشــجو را بــه کام مــرگ فرســتاده اســت20 ،
نفــر هنــوز بســتری هســتند و حــال برخــی وخیــم
گــزارش شــده اســت .بــه گفتــه پیمــان صابریــان
ســخنگوی ســازمان اورژانــس تهــران «تــا ســاعت
۱۲ظهــر امــروز ایــن حادثــه ۱۰قربانــی داشــته و در
حــال حاضــر نیــز  ۲۰نفــر از مصدومــان همچنــان
بســتری هســتند کــه برخــی از ایــن افــراد نیــز
تحــت مراقبتهــای ویــژه هســتند».
در نخســتین دقایــق بعــد از ایــن حادثــه بــود کــه
بالفاصلــه اعــام شــد علــت حادثــه «ســکته»
راننــده بــوده اســت .گوینــده ایــن ادعــا ،ابراهیــم
کالنتــری معــاون فرهنگــی و دانشــجویی
توگــو بــا فــارس
دانشــگاه آزاد بــود کــه در گف 
اعــام کرد«:بــه گفتــه شــاهدان عینــی ،راننــده
ایــن اتوبــوس دچــار ســکته شــده و کنتــرل

اتوبــوس را از دســت داده و همیــن موضــوع
ســبب واژگونــی اتوبــوس شــده اســت ».ایــن
روایــت البتــه بــا آنچــه شــماری از رســانهها بــه
نقــل از دانشــجویان حادثــه دیــده منتشــر کردنــد،
تفــاوت داشــت .چــرا کــه شــماری از دانشــجویان
کــه از ایــن ســانحه جــان ســالم بــه در بــرده بودنــد
عنــوان کردنــد کــه راننــده پیــش از تصــادف
اعــام کــرده ترمــز اتوبــوس بریــده اســت.
امــروز مســعود قــادی
پاشــا مدیــر کل پزشــکی
قانونــی اســتان تهــران نیــز
اعــام کرد«:ســکته راننــده
اتوبــوس در حادثــه علــوم
تحقیقــات هنــوز مشــخص
نشــده اســت».
ایــن در حالــی بــود کــه نواب
حســینی منــش مدیرعامــل
ســتاد معاینــه فنــی
شــهرداری تهــران اعــام
کــرد« :اتوبــوس حادثــه دانشــگاه آزاد واحــد
علــوم تحقیقــات معاینــه فنــی نداشــته اســت».
وی در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار داشــت« :در
پــی اســتعالم از ســامانه ســیمفا مشــخص شــد
کــه اتوبــوس واژگــون شــده ســاخت شــرکت
شــهاب تولیــد ســال  ۸۱بــوده اســت کــه متأســفانه
بــا اینکــه در ســن فرســودگی قــرار داشــت امــا
معاینــه فنــی نداشــته اســت ».بهگفتــه وی«ایــن

اتوبــوس بــه ســن فرســودگی رســیده بــود و بــا
وجــود مشــکالتی کــه در نوســازی نــاوگان وجــود
دارد و بــا اینکــه  ۱۶ســال از ســال تولیدش گذشــته
بــود؛ امــا متأســفانه معاینه فنی نداشــته اســت».
حســینی منــش بــا بیــان اینکــه در شــهریور مــاه
امســال اســتاندار ســابق تهــران بخشــنامهای
مبنــی بــر اینکــه ســرویس خــودرو کارکنــان همــه
دســتگاهها ملــزم بــه دریافــت معاینــه فنــی

هســتند ،صــادر کــرد ،تصریــح کــرد« :متأســفانه
ایــن حادثــه نشــان داد کــه دســتگاهها بــه
بخشــنامه اســتاندار بیتوجــه بودنــد ».وی بــا
بیــان اینکــه در اخبــار منتشــره اعــام شــد کــه
نقــص فنــی ممکــن اســت علــت وقــوع ایــن
حادثــه باشــد گفــت« :اگــر ایــن اتوبــوس معاینــه
فنــی داشــت ،قطعــاً در معاینــات فنــی نقــص
فنــی خــودرو مشــخص میشــد».
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هشتگ حادثــهای کــه دیــروز بــرای
دانشــجویان دانشــگاه آزاد رخ
داد مــردم را بســیار متأثــر کــرد و مــوج ایــن
تأثــر همچنــان ادامــه دارد .تأثــری کــه بــا
خشــم و نارضایتــی از وضعیــت نامناســب
اتوبوسهــای ایــن دانشــگاه ،ســاخت دانشــگاه
در ارتفاعــات ،واکنــش نشــان نــدادن مســئوالن
دانشــگاه آزاد و البتــه اســتعفا نــدادن آنهــا
همــراه شــده اســت .تمــام ایــن مــوارد را در
پســتها و توئیتهــای کاربــران شــبکههای
اجتماعــی میبینیــد .آنهــا بــا هشــتگ علــوم
تحقیقــات و دانشــگاه آزاد دربــاره ایــن اتفــاق
و ماجراهــای پیرامــون آن نوشــتند و آخریــن
اخبــاری کــه خبرنــگاران منتشــر میکردنــد
بازنشــر کردنــد.
«از شــاخصههای جدیــد مدیریتــی اینــه
کــه یــه گــوش مدیــر در برابــر اعتراضــات
در و اون یکــی دیگــه دروازه باشــه درســت
مــث مســئوالن دانشــگاه علــوم تحقیقــات»،
«آقایــان توضیــح دهنــد چــرا طــرح تلهکابیــن
دانشــگاه علــوم تحقیقــات را در حالــی کــه ۸۰
درصــد تکمیــل شــده بــود ،متوقــف کردنــد؟»،
«تــو ایــن دو ســال هــر چــی بــا اومــده ســرمون
دلیلــش عــدم ایمنــی بــوده ،پالســکو ،ســانچی،
آتیــش ســوزی مــدارس ،خرابیهــای شــدید
حاصــل از زلزلــه ،تصــادف اتوبــوس ســربازها،
ســقوط اتوبــوس علــوم تحقیقــات .شــما کــه
میدونیــد بگیــد مــا بهعنــوان شــهروند بایــد
چــی کار کنیــم؟! چجــوری اعتــراض کنیــم؟!»،
«مرحــوم هاشــمی رفســنجانی شــانس آورد
کــه االن زنــده نیســت .اگــر بــود و اتوبــوس علوم
تحقیقــات باعــث پرکشــیدن  10دانشــجوی
بــی گنــاه میشــد ،حتمــاً صــدا وســیما بــا
بمبــاران انتقادهــا مرحومــش میکــرد،».
نمونههایــی از واکنشهــا بــه ایــن حادثــه
است.
مراســم تشــییع آی ـتاهلل هاشــمی شــاهرودی
باعــث شــد هشــتگ هاشــمی شــاهرودی بــرای
دومیــن روز یکــی از هشــتگهای پــر کاربــرد
شــبکههای اجتماعــی و کاربــران ایرانــیاش
باشــد .عکسهــای ایــن مراســم و پســتها
و توئیتهایــی دربــاره ایشــان و سوابقشــان
را بــا ایــن هشــتگ و البتــه هشــتگ یــادگار
شــهید صــدر خواندیــم« :دو واســطه بیــن
امــام وشــهید صــدر نقــش اساســی داشــتند؛
اولیــن واســطه مرحــوم ســیداحمد خمینــی
بــود کــه رابطــه خویشــاوندی بــا خانــدان صــدر
هــم داشــت و واســطه دوم آی ـتاهلل هاشــمی
شــاهرودی کــه نظریــات شــهید صــدر دربــاره
امــور مهــم مربــوط بــه امــت اســام را بــه امــام
راحــل منتقــل میکــرد« ،».ســعادت ازایــن
باالتــر کــه نایــب امــام زمــان (عــج) در نمــازت
الن َ
بگویــد :اللّهــم انــا َ
علــم ِمنــه ّال َخیــرا،».
«مالقاتهــای عمومــی شــما بــا مــردم در
زمــان ریاســت قــوه قضائیــه از یــاد ملــت
نمــیرود».

