
ش�هروند| ماجرای حمل��ه نیروهای خودس��ر به 
علی مطهری در شیراز موجب شد تا رئیس جمهوری 
مس��تقیما به ای��ن موض��وع ورود کند.  روز گذش��ته 
حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور در گفت وگو با 
ایرنا از دستور رئیس جمهوری برای رسیدگی به تعرض، 
اهانت و ضرب وشتم به علی مطهری نماینده مجلس 
ش��ورای اس��امی و نیز ایجاد بی نظمی در شهرستان 
ش��یراز خبر داد.  به گفته امیری، کمیت��ه ای نیز برای 
رس��یدگی به این موضوع از سوی وزیر کشور تشکیل 
شده است.  امیری گفته وزیرکشور اعضای این کمیته را 
موظف به عزیمت به شیراز برای بررسی حادثه و تحقیق 
با همکاری مسئوالن محلی و شناسایی عاملین، آمرین 

و مباشرین حادثه کرده است. 
پیش از این در جلسه ای که به محض بازگشت وزیر 
کش��ور از پنجاه و هش��تمین اجاس جهانی مبارزه با 
مواد مخدر س��ازمان ملل متحد برگزار شد، عبدالرضا 
رحمانی فضلی پس از اس��تماع گزارش حادثه هیأتی 
مرکب از معاون امنیتی انتظامی، رئیس دفتر جانشین 
فرماندهی معظم کل قوا در ناجا و رئیس مرکز مدیریت 
عملکرد، بازرس��ی و امور حقوقی وزارت کشور را مامور 
رس��یدگی به این حادثه کرده بود.  در هیاتی که وزیر 
کشور برای بررسی همه جانبه حادثه شیراز تعیین کرد 
استاندار فارس س��یدمحمد احمدی به عنوان مسئول 
پیگیری موضوع معرفی شده بود.  حاال چنانکه قائم مقام 
وزیر کشور گفته است این کمیته ویژه با مسئولیت دکتر 
ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیرکشور، سردار 
موذنیان رئیس دفتر جانش��ین فرماندهی کل قوا در 
نیروی انتظامی و دکترسامانی رئیس بازرسی و ارزیابی 

عملکرد وزارت کشور تشکیل شده است. 
قائم مقام وزیرکشور همچنین درپاسخ به این سوال 
که با توجه به تحلیل رسانه ها و بخشی از افکار عمومی 
در مورد عملکرد اس��تاندار ف��ارس در حادثه حمله به 
مطهری و نیز موارد مش��ابه دیگر در شیراز چه تکلیفی 
برای این مس��ئول مشخص خواهد ش��د، گفت: هنوز 
برای پیشداوری درباره استاندار فارس زود است و نباید 
پیش از رس��یدگی به پرونده این حادثه درباره عملکرد 
استاندار فارس پیشداوری کنیم. او گفته است: استاندار 
فارس با دستور وزیرکشور پایان هفته گذشته به تهران 
 آمد و توضیحات خود را ارایه داد و به ش��یراز بازگشت و 

هم اینک توضیحات وی درب��اره چگونگی رخداد این 
حادثه درحال بررسی است. 

به گزارش عصر ایران، در همین حال علی مطهری که 
روز دوشنبه هفته گذشته در شهر شیراز هدف حمله به 
گفته خودش 30 تا 50 موتورسوار ناشناس قرار گرفت 
در نامه سرگشاده ای در واکنش به اظهارات امام جمعه 
شیراز در نماز جمعه این شهر نوشته است:  در خطبه 
نماز جمعه در ارتباط با حادثه تلخ سوء قصد به اینجانب 
در شیراز، گفته اید »اگر کسی حریم والیت و خبرگان 
رهبری را شکست آیا باید انتظار داشته باشد که دیگران 
حریم او را نشکنند؟ اگر باد را کاشتید مگر نه این است 
 که طوف��ان درو می کنی��د؟« مطهری با ای��ن ادعا که
 امام جمعه شیراز با بیان آن دو جمله از ضاربان حمایت 
و کار آنان را تأیید کرده اس��ت، ادامه داد: »خوشحالم 
که نقش خود در این حادثه را آش��کار نمودید و طبعاً 
هیأت تحقیق وزارت کشور باید به شما به عنوان متهم 
بپردازد«.  به گزارش عصر ایران، این نماینده مردم تهران 
یادآور شد:  »اینجانب به عنوان نماینده ملت در مجلس 
شورای اسامی و فرزند شهید آیت اهلل مطهری، حاصل 
عمر و پاره تن امام خمینی، به ش��ما و دوستانتان اعام 
می کنم که به نوبه خود اجازه نخواهم داد فضای خفقان 

بر کشور حاکم شود و در راه آرمان بزرگ انقاب اسامی 
یعنی آزادی تفکر و آزادی بیان تا پای جان ایستاده ام.«

سیدیاسر خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسامی 
نیز در دفاع از آزادی بیان علی مطهری و نکوهش حمله 
افراد خودسر به وی در شهر شیراز به سایت »انتخاب« 
گفته است:  حاال کار به جایی رسیده که با نماینده ای 
که در دیانت او هیچ شبهه ای نیست و دوست و دشمن 
نسبت به این موضوع و سامت و تقوای آقای مطهری 
اش��تراک نظر دارند، اینگونه برخورد می ش��ود. وی با 
تأکید بر این نکته که »از دولت به عنوان حافظ امنیت 
کشور، تنها تقاضای محکومیت نداریم، بلکه تقاضای 
رسیدگی داریم« تصریح کرد:  فکر می کنم آحاد جامعه 
و توده مردم چشمش��ان به دولت اس��ت که از حقوق 
 اولیه جامعه و ملت دفاع کند. اکن��ون، دولت نباید به 
محکوم کردن این حادثه اکتفا کند، به خصوص آن که 
متاس��فانه این اتفاقات یکی دو بار رخ نداده و س��وابق 

دیگری از آنها شاهد بوده ایم. 
روز گذش��ته همچنین حس��ن قاضی زاده هاشمی 
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی به دیدار علی 
مطهری رفته و با بیان این که حمله به نماینده مجلس 
یک فاجعه برای کش��ور و انقاب است ضمن تأکید بر 

معرفی و مجازات طراح��ان و مجریان این حادثه بدون 
هرگونه ماحظه ای گفته اس��ت: » اگ��ر یک بار به طور 
جدی و واقعی با این مجرمان برخورد ش��ود پرونده این 

گونه حوادث برای همیشه بسته می شود.«
در عین حال سیدمحمد احمدی اس��تاندار فارس 
نیز در گفت وگو با ایلنا ضمن اش��اره به موضوع حمله 
به علی مطهری در شیراز گفته است: اساتید دانشگاه 
ش��یراز در اعتراض به این که 40هکت��ار از اراضی این 
دانشگاه به دانشگاه علوم پزشکی داده شده، استعفای 
دسته جمعی کردند و ظاهراً دانشجویان نیز قرار بوده به 
این اعتراض بپیوندند به همین دلیل اداره کل اطاعات 
فارس، اطاعات سپاه فجر فارس و دادستان عمومی و 
انقاب ف��ارس در نامه های جداگان��ه ای به فرمانداری 
شیراز مخالفت خود را با برگزاری جلسه سخنرانی علی 
مطهری به خاطر دالیل ذکر شده و سایر مسائل دیگر 

اعام کرده بودند. 
احم��دی درخص��وص این که این س��ومین حادثه 
در شیراز است که گروهی خودس��ر مراسمي را برهم 
می زنند به دلیل این که برخورد مناسبی با آنها صورت 
نگرفته، و نیروهای خودسر به رویه غیرقانونی خود ادامه 
می دهند،  ابراز کرد:  چه کس��ی می خواهد منطقه اش 
ناامن و آشفته باش��د؟ این مسأله تنها مربوط به فارس 
نیست. مگر این گروه در قم علیه آقای الریجانی اقدام 
نکردند؟ مگر پس از بازگش��ت رئیس جمهوری و وزیر 
امور خارجه در س��فر اول از س��ازمان ملل در فرودگاه 
تجمع و لنگه کفش پرتاب نکردند؟ چند نفر دستگیر 
ش��دند؟ در حرم امام)ره( که مق��ام معظم رهبری هم 
حضور داش��تند مگر به نوه  بنیانگذار انقاب اسامی 

توهین نکردند. 
تمام واکنش ها به ماجرای شیراز اما از جنس حمایت 
از مطهری نبوده است. مهدی کوچک زاده نماینده دیگر 
مردم تهران در مجلس شورای اس��امی و از منتقدان 
علی مطهری در وباگ ش��خصی اش نوشته است:  آیا 
آقای علی مطه��ری با حرف هایش کس��ی را عصبانی 
 نکرده و اگر کرده و موجب این وضع شده نباید به خاطر 
فراهم کردن زمین��ه و مقدمه تعرض خیابانی محاکمه 
ش��ود؟  ای کاش رعایت حرمت مادر بزرگوار ایش��ان و 
همسر شهید مطهری دسِت دس��تگاه قضایی را برای 

سخنان زمینه ساز برای آشوب هایش نمی بست!

گپروی خط خبر دستور روحانی برای پیگرد  عوامل حمله به مطهری
   معاون امنیتی انتظامی وزیرکشور مسئول پیگیری حادثه شد 

سخنگوی شورای نگهبان، بررسی های قضایی 
درخص��وص ادعای ورود پول کثی��ف به انتخابات 
را درنتیج��ه بررس��ی صاحیت ه��اي نامزدهای 

انتخابات، موثر دانست. 
ب��ه گزارش مه��ر، نج��ات اهلل ابراهیمی��ان، روز 
گذش��ته در آخرین نشس��ت خبری خود در سال 
جاری درباره هشدار وزیر کشور درخصوص ورود 
پول های کثیف سیاس��ت گف��ت: » برخی از آنچه 
اعام شده دارای عناوین مجرمانه است و ورود در 
آن، در صاحیت ما نیست؛ چون نهادهای دیگری 
هس��تند که به بررس��ی جرایم مه��م می پردازند 
ام��ا در صورتی ک��ه به ای��ن امر از ط��رق قضایی 
رس��یدگی شود، نتایج این بررس��ی مورد توجه ما 
 در بررسی صاحیت های نامزدهای انتخاباتی قرار 

خواهد گرفت«. 
 او در عین ح��ال تأکید کرد ک��ه در مورد کم و 
کیف ای��ن ادعا باید ب��ه گوینده محت��رم مراجعه 
کرد. موضوع ورود پول ه��ای کثیف به انتخابات با 
صحبت های عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور 
دولت روحانی در همایش تخصصی روسای پلیس 
مبارزه با مواد مخدر، مطرح شد. رحمانی فضلی در 
این همایش گفت:  »بخش��ي از این پول در حوزه 
سیاست وارد مي ش��ود و افراد در قالب انتخابات و 
غیره به آن ورود مي کنند، از ای��ن رو حوزه قدرت 
آلوده مي شود و مردم در قالب دموکراسي، اختیار 
خود را به حاکمیتي تحت عنوان مجلس یا دولت 

مي دهند.«
 این صحبت های رحمانی فضلی درس��ت زمانی 
مطرح شد که تنها نزدیک به یک سال تا انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��امی، باقی مانده اس��ت به 
همین دلیل مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس 
قرار گرفت ت��ا آن جا که خواس��تار ارایه مدرکی و 
توضیح در صحن مجلس در این زمینه ش��دند اما 
رحمانی فضلی کوتاه نیام��د و بارها بر موضع خود 

تأکید کرد. 
او حت��ی از نماین��دگان مجلس هم ب��رای رفع 
این معضل کمک خواست و برای اثبات گفتارش 
حاضر ب��ه توضیحات��ی در جلس��ه ای غیرعلنی با 
حضور نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی شد. 
اگرچه تا کنون فرصت برگزاری جلسه ای غیرعلنی 
با حضور وزیر کشور آماده نشده است اما صحبت ها 

پیرامون این موضوع همچنان ادامه دارد. 
اطالعاتی در زمینه پرداخت پول به 

نمایندگان به ما نرسیده است
ابراهیمی��ان همچنی��ن در بخ��ش دیگ��ری از 
صحبت هایش درباره ادعای پرداخت پول از سوی 
مع��اون اول دولت دهم به نماینده ه��ا، گفت: »بر 
فرض اثبات چنین ادعایی، این موضوع در تعیین 

سرنوشت کاندیداها موثر است.« 
سخنگوی ش��ورای نگهبان ادامه داد: »تاکنون 
اطاعی در این زمینه به دست ما نرسیده و ما هم 
به همان اندازه اطاعات در دس��ت داشتیم که در 
رسانه ها مطرح ش��ده و در گفت و گو های فعاالن 

سیاس��ی رد و بدل ش��ده و اطاع جدیدی واصل 
نش��ده، اگر هر تصمیم قانونی قاب��ل ترتیب اثر به 
دست ما برسد، در موعد رسیدگی به صاحیت آن 

را مدنظر قرار می دهیم.« 
ماجرای افشاگری رحیمی درباره پرداخت پول 
به نمایندگان هم درس��ت در امتداد صحبت های 
رحمانی فضلی اتف��اق افتاد. رحیمی پس از این که 
به 5 س��ال حب��س و ج��زای نقدی محکوم ش��د 
نامه ای گایه آمیز به محم��ود احمدی نژاد رئیس 
دولت دهم، نوش��ت و از پرداخ��ت یک میلیارد و 
دویست میلیون تومان به ۱۷0 کاندیدای انتخابات 
مجلس هش��تم از س��وی یکی از اسپانس��رهای 
انتخابات��ی اصولگرای��ان خب��ر داد. موضوعی که 
تا مدت ها نمایندگان مجل��س را وادار به واکنش 
کرد تا آن جا ک��ه حتی نماین��دگان مجلس طی 
نامه ای به علی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای 
اسامی خواستار اعام اسامی نمایندگانی شدند 
که از رحیم��ی پول گرفته اند. اما هنوز نه اس��امی 
به صورت رس��می اعام ش��ده اس��ت و نه این که 
 قوه قضائیه رس��ما ب��ه ای��ن موض��وع ورود پیدا 

کرده است. 
شروط شورای نگهبان برای تأیید 

صالحیت داوطلبان انتخابات ۹۴
همچنین از آنجایی که یکی از اتفاقات مهم  سال 
آینده، انتخابات مجلس ش��ورای اس��امی است، 
ابراهیمی��ان در ادامه این نشس��ت ب��ه نامزدهای 
انتخابات��ی ۹4 توصیه کرد:  ش��رایط داوطلبان در 
قانون انتخابات اعام شده، هر داوطلبی در بدو امر، 
خود، داورِ خود باشد. باید گذشته و سوابق خود را با 

شروط قانونی انتخابات تطبیق دهند.
 اگر به این نتیجه رس��ید ک��ه از صاحیت الزم 
برخوردار نیس��ت، عقل حکم می کند که ثبت نام 
نکنند. ابراهیمیان همچنین تصریح کرد:  کسانی 
که دارای س��ایق و سوابق سیاس��ی در چارچوب 
نظام ب��وده و به موقع و به درس��تی مرزبندی خود 
را با دش��منان اعام کرده اند، از ام��کان حضور در 
رقابت های انتخاباتی ۹4 برخوردارند. س��خنگوی 
شورای نگهبان اظهار داش��ت:  راه برای مشارکت 
نیروهای وفادار به نظام در انتخابات ۹4 باز اس��ت. 
گروه های سیاس��ی نیز در مبارزات انتخاباتی خود 
 به طرح  مواض��ع و برنامه ه��ای خود ب��رای آینده

 اکتفا کنند. 
ابراهیمی��ان تصری��ح ک��رد:    اق��دام گروه های 
سیاسی که یکدیگر را از شورای نگهبان بترسانند؛ 
بدین معنا که تأیید صاحیت نخواهید ش��د، این 
پیشگویی ها در داوری بی طرفانه ما تاثیری نخواهد 
داش��ت. در ادامه، س��خنگوی ش��ورای نگهبان با 
اشاره به  س��ال آتی گفت:  سال ۹4 سال پرکار برای 
رسانه ها و برای شورای نگهبان است. پرکار و مهم 
به این جهت که دو انتخابات مهم مجلس ش��ورای 
اسامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه  سال آینده 
 برگزار می شود و شورای نگهبان و رسانه ها درگیر

 آن هس��تند. او ادامه داد:  شورای نگهبان عهده دار 

نظارت بر انتخابات اس��ت و اج��رای دقیق قانون و 
پاسداری از قانون که خواست مقام معظم رهبری 
اس��ت برعهده این شوراس��ت.  س��ال آینده،  سال 

نمایش حفظ بی طرفی شورای نگهبان است.
 ابراهیمیان تصریح کرد:  س��ال آینده هر یک از 
رسانه ها براساس تعلق به گروه های سیاسی تاش 
می کند شعارهای سیاسی گروهی را برجسته کند. 
این اختاف سلیقه طبیعت کار رسانه است اما نباید 
فرام��وش کرد ام��روزه حفظ اتح��اد و یکپارچگی 

کشور به هوشیاری رسانه ها نیازمند است.
رسانه ها یک گروه سرود با لحن و صوت 

یکسان نیستند
ابراهیمیان با تأکید بر این که رسانه ها یک گروه 
سرود با لحن و صوت یکسان نیستند، گفت:  شما 
عنصر موثر این مانور هس��تید. قلم شما، تیترها و 
ستون های رس��انه تان و نحوه نگاه شما به وقایع و 

انعکاس آن سهم بی بدیلی در توفیق آن دارد. باید از 
گذشته ها عبرت بگیرید و فرصت های طایی خود 

را به خطر و تهدید تبدیل نکنید.
ابراهیمیان تصریح کرد: انتقاد به نهادهای قانونی 
نمی تواند به دعوت به تمرد و بی نظمی و آنارشیسم 
منتهی شود. در این راستا ارایه تعلیمات مدنی الزم 
به عهده رسانه هاس��ت و آنها خود رفتاری موثری 
هستند مگر این که بخواهیم برای منافع شخصی 

و گروهی خانه را ویران کنیم. 
س��خنگوی ش��ورای نگهبان تصریح ک��رد: اگر 
نگوییم بی انصافی اس��ت نهایت بدسلیقگی است 
که فردا برای عرایض حقیر تیتر )خط و نشان های 
س��خنگو برای مطبوعات( را برگزینیم. این نه خط 
و نشان بلکه خواهشی از س��ر درد از سوی برادری 
کوچک از یاران و ب��رادران بزرگوار برای همراهی و 

همدلی در جهت حفظ نظام و اقتدار است.
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عبداهلل ناصری: 

 حل موضوع گروه های خودسر 
عزم حاکمیتی می طلبد

ش�هروند| حمل��ه به 
عل��ی مطه��ری نماینده 
مردم تهران در شهر شیراز 
باردیگر اذه��ان عمومی را 
متوجه گروه های خودسر 
و اقدامات خشن آنها علیه 
برخی از مس��ئوالن نظام 

کرد. روز گذشته رئیس جمهوری دستور تشکیل 
کمیته ویژه ای را داده که قرار اس��ت مس��ئوالن، 
آمرین و عاملین حادثه را شناسایی و معرفی کند. 
اما چنانکه عبداهلل ناصری عضو بنیاد باران می گوید 
شاید تنها پیگیری های شخص رئیس جمهوری 
بتواند چنین ماجرایی را سرانجام ختم به خیر کند.

با توجه به تذکرات پی در پی مس�ئوالن 
نظام و خصوصاً رهبر معظم انقالب اسالمی 
درب�اره پدیده تن�دروی و اف�راط گرایی در 
میان گروه های خودس�ر یا گروه های فشار 
فکر می کنید چرا این معضل همچنان پا برجا 
مان�ده و هر از گاهی ش�اهد تحرکات قانون 

شکنانه آنها هستیم؟
برخورد با گروه های فشار و لباس شخصی عزم 
حکومتی می خواهد. من همواره نیروهای خودسر 
را به پرونده هسته ای تش��بیه کرده ام که از وقتی 
عزم حکومتی برای آن ش��کل گرفت و همه آحاد 
حاکمیت درباره آن به یک جمع بندی و ضرورت 
رسیدند رو به پیشرفت گذاشته و در شرف اتمام 
اس��ت. این گروه ها با توجه به پش��توانه هایی که 
حتی در برخ��ی از نهادها پیدا کرده اند تنها با یک 
اراده ملی و حکومت��ی از بین خواهند رفت وگرنه 
بدون این ع��زم و اراده به اعتقاد من اتفاق خاصی 
نخواهد افتاد و رخدادهایی نظیر غائله 22 بهمن 
قم و نیز حمله به آقای مطهری در ش��یراز باز هم 

تکرار خواهد شد.
بعد از غائله ق�م و حمله به علی الریجانی 
این موضوع حتی از سوی رهبر معظم انقالب 
نیز محکوم شد، به اعتقاد شما حاشیه امن 
این افراد از چه خصوصیتی برخوردار است 
که هنوز هم نمی تواند جلوی اقدامات آنها را 

بگیرد؟
این ها حمایت برخی از نهادها را در اختیار دارند 
و آن قدر موقعیت پی��دا کرده اند که به این راحتی 
نمی ش��ود درباره آنه��ا تصمیم گرف��ت. درواقع 
اینها وقت��ی می خواهند علیه ش��خصی تصمیم 
 بگیرند فک��ر نمی کنند که آن فرد چ��ه جایگاه و 
ویژگی ای دارد بلکه فقط به اقدامی که می خواهند 
انجام بدهند فکر می کنند تا پیام های اجتماعی 
مورد نظر خود را ارسال کنند. البته نباید فراموش 
کرد که بخشی از این افرادکسانی هستند که از سر 
ناآگاهی و بی اطاعی در دام این گروه ها افتاده اند 
که وقتی با آنها صحبت شود دس��ت از این کارها 

برمی دارند. 
رئیس جمهوری درباره شناسایی عاملین، 
آمرین و قاصری�ن ماجرای حمل�ه به آقای 
مطهری در ش�یراز دستور رس�یدگی داده 
اس�ت فکر می کنید می توان این دستور را 
آغازی بر پایان یکه تازی نیروهای خودسر 

دانست؟
چنانکه رئیس جمهوری شخصاً و تا آخر موضوع 
را پیگیری کند بله می توان امی��دوار بود. اگر این 
دستور با مصوبه شورایعالی امنیت ملی پشتیبانی 
شده و مشمول مرور زمان نشود می توان به نتیجه 

ماجرا  امیدوار بود.  

 ادامه بررسی و تدوین 
 سیاست های کلی برنامه ششم 

در مجمع تشخیص مصلحت نظام
در این جلسه که عاوه بر اکثریت اعضاء، معاون 
اول رئیس جمه��وري، وزرای اطاع��ات و ام��ور 
خارجه و مش��اور اقتصادی رئیس جمهوری نیز 
حضور داش��تند، پیش نویس سیاست های کلی 
برنامه شش��م توس��عه مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و بنابر پیش��نهاد ظریف وزیر امور خارجه 
سه بند در بخش سیاست خارجی تصویب شد. به 

گزارش ایلنا، مصوبات به شرح زیر است: 
 ۱( اولوی��ت دادن به دیپلماس��ی اقتصادی در 
راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز، 
به ویژه از طریق توسعه س��رمایه گذاری خارجی، 

ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فن آوری
2( برنامه ری��زی ب��رای خنثی  س��ازی تاش 
کش��ور ها و گروه های غیرهمس��و ب��رای اجماع 

بین المللی علیه جمهوری اسامی ایران
3( ت��اش ب��رای مبارزه ب��ا تروریس��م و مهار 
افراط گرایی، خرقه گرای��ی و اختافات مذهبی و 

حمایت از بیداری اسامی
همچنین در یک جلسه، در بخش های حقوقی، 
قضایی، علمی، فرهنگ��ی و اجتماعی مواردی به 
تصویب رسید. در ابتدای این جلسه، ظریف وزیر 
امور خارجه گزارشی از آخرین تحوالت و شرایط 
گفت وگوهای هس��ته ای با کش��ورهای  ۱+5 را 
ب��ه اطاع اعض��اي مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام رس��اند. بنا بر این گ��زارش، ادامه بحث در 
این خصوص به جلس��ات آینده مجمع در س��ال 

جدید موکول شد.

وزیر اطالعات: 

پویایی و بالندگی فرهنگ شهادت در 
جامعه عزت ملت را به دنبال دارد

حجت االسام والمسلمین سیدمحمود علوی 
گفت: هر قدر فرهنگ ش��هادت، یاد ش��هیدان و 
حرمت گذاری و خدمتگزاری به خانواده های شهدا 
در جامعه زنده، پویا و بالنده باشد عزت ملت بیشتر 

تضمین می شود.
علوی در مراسم روز ش��هید و گرامیداشت یاد 
و خاطره ش��هدا در قم افزود:  طبق فرمایش امام 
راحل، ت��رس از مرگ بسترس��از ذلت یک ملت 
اس��ت؛ چراکه ملتی که از مرگ بترسد به خاک 
ذلت می نش��یند. عضو خبرگان رهبری، ترویج 
فرهنگ ش��هادت در جامع��ه را مهم ترین عامل 
همه پیروزی های ملت ایران عنوان کرد و گفت:  
بنیانگ��ذار جمهوری اس��امی با ج��اری کردن 
فرهنگ ایثار و ش��هادت در ملت ایران خیزشی 
را در کش��ور و جهان اسام پدید آورد که پیروزی 
 جانانه رزمن��دگان ح��زب اهلل لبن��ان در جنگ

 33 روزه با رژیم صهیونیستی تنها جزیی از ثمرات 
و نتایج آن به ش��مار می رود. وی تصریح کرد:  هر 
چند خداوند اجر عظیمی را ب��رای خانواده های 
شهدا در نظر گرفته ولی نظام اسامی نیز نسبت 
به این خانواده ها وظایفی دارد لذا بنیاد شهید در 

راستای انجام این وظایف به وجود آمده است.

 رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری: 

توضیحات یونسی در مورد سخنانش 
کافی است

حس��ام الدین آش��نا، در پاس��خ به این سوال که 
دولت در مورد اظهارات اخیر یونسی چه تصمیمی 
می گیرد، گفت: توضیحات یونس��ی در گفت وگو با 

شبکه العالم در مورد این موضوع کافی است.
آش��نا در گفت وگو با مهر، در مورد اظهارات اخیر 
یونس��ی که واکنش مقامات عراقی را در پی داشته 
است، گفت: آقای یونسی توضیحات کافی نسبت به 
اشتباه برداشتی که از سخنانش شده بود در گفت وگو 
با شبکه العالم ارایه کرده است و خبرگزاری دولت نیز 
آن را پوشش داد. وی در پاس��خ به این سوال که آیا 
توضیحات آقای یونسی در مورد این اظهارنظر کافی 
اس��ت و می تواند س��وءتفاهم ها  را رفع کند و دولت 
در مورد این موضوع چ��ه تصمیمی خواهد گرفت، 
تصریح کرد:  اگر خبرگزاری مهر کمک کند، بله کافی 
است. علی یونسی مش��اور رئیس جمهوری در امور 
اقوام و اقلیت های دینی در همایش »هویت ایرانی« 
در تهران گفته بود: » امپرات��وری ایران به پایتختی 
بغداد مانند گذشته در طول تاریخ احیاء شده است. 
بغداد مانند گذشته حوزه تمدنی، فرهنگی و هویتی 
ماست... جغرافیای ایران و عراق قابل تجزیه نیست 
و فرهنگمان غیرقابل تفکیک اس��ت... تمام منطقه 
خاورمیانه ایران است و تمام ملت های منطقه بخشی 
از ایران هستند و ما خواهان تأسیس اتحادیه ایران در 

منطقه هستیم«.

ارایه گزارش علوی به اعضای جامعه 
مدرسین از اقدامات وزارت اطالعات

عض��و  غ��روی  س��یدمحمد  حجت االس��ام 
هیات رئیسه جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم در 
گفت وگو با تسنیم، گفت:  جلسه جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم ش��ب گذشته به ریاس��ت آیت اهلل 
یزدی برگزار ش��د. وی درباره میهمان این جلس��ه، 
گفت:  حجت االسام علوی وزیر اطاعات در جلسه 
جامعه مدرسین ش��رکت کرد و گزارشی از اقدامات 
خود در این وزارتخانه به اعضای جامعه مدرسین ارایه 
کرد. حجت االسام غروی با بیان این که معاونان وزیر 
اطاعات نیز در جلسه شب گذشته جامعه مدرسین 
ح��وزه علمیه قم حضور داش��تند، گف��ت:  اعضای 
 جامعه مدرسین نیز نکاتی را در حضور آقای علوی 

مطرح کردند.

جمعیت هالل احمر استان تهران در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل را طبق مشخصات مندرج در برگ شرایط شرکت در مناقصه خریداری کند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه)ریال( واحد تعداد/ مقدار نوع کاال ردیف

700/000/000 ریال

دستگاه 500 چادر امدادی 1

تخته 6000 پتو مینگ نمدی 2

ست 3000 ست ظروف تفلون 3

کیلو 20000 نایلون پوشش چادر امدادی 4

تخته 7000 موکت کبریتی2×3 5

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه:
1- معرفینامه )به همراه کارت شناسایی ملی(

2- اصل فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب جاری جام شماره 1910001942 با کد شناسه 170008017146 
نزد بانک ملت به نام جمعیت هالل احمر بابت خرید اسناد مناقصه

محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه:
جمعیت هالل احمر استان تهران واقع در خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان استاد نجات الهی، جنب هتل هویزه، طبقه پنجم، دبیرخانه 

شورای معامالت، تلفن 87712521
مهلت دریافت اسناد مناقصه: 93/12/24 لغایت 93/12/27

مهلت تحویل اسناد مناقصه: 94/1/16 )پایان وقت اداری(
 تضمین ش��رکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر غیرمش��روط یا چک تضمین ش��ده بانکی در وجه جمعیت هالل احمر 

استان تهران باشد.
- به درخواست مراجعه کنندگان قبل و بعد از تاریخ های تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی پیشنهادهای مالی)مرحله دوم( بالمانع است.

ت دوم
نوب

استان تهران

معاون اداری و پشتیبانی جمعیت هالل احمر استان تهران

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 93-216 

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد

تاثیر رسیدگی قضایی موضوع پول کثیف در بررسی صالحیت ها


