
 برخي دستگاه ها 
يا دچار اختالل هستند يا تعطيل

رهبرانقالب عصر ديروز درديدار دانشجويان:  وزارت كشور: اوضاع به 
صورت كامل در كنترل عوامل 

امنيتي و انتظامي قرار دارد
وزارت كشور در اطالعيه اي درخصوص 
وقايع تروريستي روز گذشته در تهران 
اعالم كرد: در مجموع بر اس��اس گزارش هاي دريافتي 
در دو واقعه ديروز، تعداد 12 نفر از هموطنان شهيد و 42 
نفر نيز مجروح شده اند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
وزارت كشور، درپي بروز 2 واقعه تروريستي ظرف روز 
جاري در تهران و با عنايت به انتش��ار برخي اخبار ضد 
و نقي��ض در خصوص اين ح��وادث، اطالعات دقيق و 
نكات ذيل به اس��تحضار ملت ش��ريف ايران مي رسد. 
متن كامل اين اطالعيه به اين شرح است. درپي بروز 2 
واقعه تروريستي ظرف روز جاري )ديروز( در تهران و با 
عنايت به انتشار برخي اخبار ضد ونقيض در خصوص 
اين حوادث، اطالعات دقيق و نكات ذيل به استحضار 

ملت شريف ايران مي رسد.
1- دو تيم تروريستي به صورت همزمان در حاشيه 
مرق��د امام راح��ل)ره( و س��اختمان اداري مجلس 
شوراي اس��المي، با تحركات تروريستي كور تالش 
كردن��د فض��اي آرام و امنيت موجود در كش��ور را 

تحت الشعاع قرار دهند. 
2- تي��م تروريس��تي اول متش��كل از دو نفر حوالي 
س��اعت 10:30 وارد محوطه مرقد امام شد. نفر اول 
با انفجار انتحاري و نفر دوم پس از تيراندازي كور در 

درگيري با ماموران به هالكت رسيد. 
3- تيم تروريستي دوم متشكل از چهار نفر همزمان 
با عمليات تيم اول س��عي كرد وارد ساختمان اداري 
مجلس ش��وراي اس��المي ش��ود كه پس از واكنش 
ماموران يك نفراز آنان در انفجار انتحاري و س��ه نفر 
ديگر پس از تيراندازي هاي كور و تالش براي حضور 
در طبقات فوقاني ساختمان اداري مجلس شوراي 
اسالمي، در درگيري با ماموران به هالكت مي رسند. 
4- در مجموع بر اساس گزارش هاي دريافتي در دو 
واقعه، تعداد 12 نفر از هموطنان شهيد و 42 نفر نيز 

مجروح مي شوند. 
5- هر دو واقعه خاتمه يافته و اوضاع به صورت كامل 
در كنترل عوامل امنيتي و انتظامي قرار دارد. اخبار 
تكميلي اين وقايع متعاقبا به استحضار ملت شريف 

خواهد رسيد. 
6- براي بررسي ابعاد دقيق 2 واقعه رخ داده، جلسه 
ش��وراي امنيت كش��ور عصر ديروز به رياست وزير 

كشور تشكيل شد. 
7- براي پيشگيري از انتشاِر اخبار خالِف واقع الزم 
اس��ت، همه رس��انه ها با اتخاذ رويكرد مسووالنه از 

انتشار هر گونه اخبار غيررسمي اجتناب كنند. 

  در دانش�گاه ته�ران؛ نم�از جمع�ه اي�ن هفته 
 ته�ران به امامت حجت االس�الم صديق�ي اقامه 

مي شود. ايسنا
  سردار نقدي، معاون فرهنگي- اجتماعي سپاه: 
همه مقامات م�ا از جمله خود آقاي رييس جمهور 
گفتند كه موضوع تس�ليحات موشكي ما به هيچ 
عنوان اصال قابل مذاكره و معامله نيس�ت و براي 

دفاع از كشور طراحي شده است. مهر
  دريادار سياري، فرمانده نيروي دريايي ارتش: 
نداجا از س�ال ۸۸ تاكنون ۵۲ ناوگروه به آب هاي 

آزاد اعزام كرده است. تسنيم
  دين پرس�ت، معاون هماهنگي امور اقتصادي و 
توسعه منطقه اي وزير كشور: اعضاي كنسرسيوم 
بانكي شركت پديده به تعهد خود عمل كردند. رقم 
تسهيالت بانكي سنديكا به شركت پديده، به رقم 

٩۵٠ ميليارد ريال رسيد. ايرنا

خرازي: نتيجه فشار عربستان به قطر تبرئه خود به عنوان حامي تروريسم است
 رييس شوراي راهبردي روابط خارجي يكي از اهداف اتهام زني عربستان به قطر را تبرئه خود به عنوان اصلي ترين حامي تروريسم در منطقه دانست و گفت: همه مي دانند كه افكار تروريستي تكفيري و ظهور گروه هايي 
چون القاعده و داعش ريشه در وهابيگري دارد كه منزلگاه آن عربستان است و به همين دليل اين گروه ها از حمايت مالي و سياسي دولت عربستان برخوردارند. كمال خرازي دومين هدف عربستان را بازدارندگي قطر در 

حمايت از جنبش هاي اسالمي بيان كرد و گفت: عربستان مي خواهد در خدمت به اسراييل و امريكا گوي سبقت را بربايد. 

ايلنا|  مس��ووالن و فعاالن سياس��ي به عمليات هاي 
تروريس��تي صبح ديروز تهران واكنش نشان داده و 
خواستار حفظ وحدت و همدلي ميان مردم شدند. با 
اتمام عمليات تروريستي، برخي از مسووالن و فعاالن 
سياسي در شبكه هاي اجتماعي و توييتر خود نسبت 

به اين حادثه واكنش نشان دادند. 
  عب�داهلل  رمض�ان زاده از فع�االن سياس�ي 
اصالح طل�ب در اين ارتباط با توييتر خود نوش��ت: 
»اين حركات تروريزم كور است. همه در كنار نيروهاي 

امنيتي هستيم«. 
 حمي�د ابوطالب�ي، مع�اون سياس�ي نه�اد 
رياست جمهوري نيز در توييتر خود نوشت: »اقدام 
تروريس��تي تهران اگر در اروپا يا هر جاي ديگري رخ 
مي داد، تلفات بس��ياري در برداشت؛ درود بر اقتدار و 
صالبت نيروهاي سپاهي، بسيجي، انتظامي و امنيتي 
ايران؛ جهان بايد نش��ان دهد تروريسم محكوم است 
و تهران، پاريس و لندن، يا شرق و غرب نمي شناسد؛ 
و ب��راي مبارزه ب��ا آن بايد اس��توارتر، منس��جم تر و 

يكپارچه تر حركت كنيم«. 
  آذر منص�وري، عضو ش�وراي مركزي حزب 
اتحاد مل�ت ه��م در توييتر خود نوش��ت: »در اين 
ش��رايط پرالتهاب بايد به هش��دارهاي امنيتي توجه 
داشت. مردم اجازه دهند نيروهاي امنيتي و انتظامى 
به وظايف خود عمل كنند. نقش صدا و سيما در دادن 
اطالع��ات دقيق و صحيح به مردم و نيز حفظ آرامش 
در جامعه در چنين ش��رايطي بس��يارمهم است. چو 
ايران نباش��د تن من مباد / بدين بوم و بر زنده يك تن 

مباد. همه با هميم«. 
  محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام نيز نوشت: »اين ماجرا تمام مي شود. خونسردي 
خ��ود را حفظ كنيد. عوامل حادث��ه به زودي معرفي 
مي شوند. عذابي سخت در انتظار سران تروريست ها 

خواهد بود. قصاِص ما سخت و به يادماندني است.«
  س�يدعباس صالحي معاون وزي�ر فرهنگ و 
ارش�اد اسالمي هم در توييتر خود نوشت: » جامعه 
ايراني، تجربه گذار از تروريس��م كور را داش��ته است. 

ايران، متحدتر مي شود.«
  محمدعلي ابطحي، مع�اون پارلماني رييس 
دولت اصالحات هم در توييتر خود نوش��ت: »تنها، 
محكوم كردن يكپارچه حمالت تروريستي داعش در 
تهران، از س��وي همه ايرانيان و همه جناح ها، راه را بر 

تكرار آن مي بندد. تروريست جناح نمي شناسد«. 
  محمدرضا ع�ارف، رييس فراكس�يون اميد 
مجل�س ني��ز در توييتر خود نوش��ت: »ب��ا وحدت 
و همدل��ي در داخل كش��ور و هوش��ياري نهادهاي 
امنيتي و نظامي اجازه ماجراجويي به تروريس��ت ها 

را نمي دهيم«. 
  حس�ام الدين آشنا، مشاور رييس جمهور هم 
در توييتر خود نوش��ت: »تروريست ها حرم بنيانگذار 
نظام و قلب تپنده مردمساالري ديني را هدف گرفتند. 
گفتمان ضد انتخاباتي يك تله تروريستي است، وارد 

بازي آنها نشويم.«
  مصطفي تاج زاده، معاون سياسي وزير كشور 
دولت اصالحات نيز در توييتر خود نوشت: »ايرانيان 
مانند همه ملت هاي زنده دنيا در انتخابات با يكديگر به  
رقابت مي پردازند و در عين حال در برابر تروريست ها 

يكپارچه مي ايستند. اتحاد ايران«. 

 مديركل ضد تروريسم وزارت اطالعات از ورود چند 
تيم تروريستي به شهر تهران خبر داد كه يكي از آنها 
قبل از هر اقدامي دس��تگير و تيم ديگر در حرم امام 
راحل مورد ضربه قرار گرف��ت. به گفته مقام وزارت 
اطالعات، صبح چهارش��نبه چند تيم تروريستي در 
ش��هر تهران اقدام به عمليات تروريستي كردند كه 
عوامل يك تيم قبل از هرگونه اقدام دستگير شدند. 
وي ادامه داد: دو تيم ديگر حرم امام)ره( و ساختمان 
مجلس را م��ورد حمله قرار دادند كه با هوش��ياري 
مام��وران حرم مطهر امام يك ف��رد انتحاري قبل از 
اقدام مورد اصاب��ت گلوله قرار گرفت و فرد انتحاري 

ديگر خود را منفجر كرد. 
به گفته مقام وزارت اطالع��ات تيم ديگر در ميدان 
بهارس��تان اقدام به تيراندازي به مراجعين و يكي از 
س��اختمان هاي اداري مجلس كرده اس��ت كه تيم 
مورد نظر تحت محاصره قرار دارد. همچنين وزارت 
اطالعات با ص��دور اطالعيه اي اعالم كرد: درصورت 
ديدن فعاليت يا اشخاص مشكوك به تروريست در 
محلي كه هس��تيد با ش��ماره 113 وزارت اطالعات 

تماس بگيريد. 
در پ��ي حادثه تيران��دازي صبح دي��روز در مجلس 
ش��وراي اس��المي و حرم امام خمين��ي)ره( وزارت 
اطالعات اطالعيه اي صادر كرد. متن اين اطالعيه به 
شرح زير است: در صورت ديدن فعاليت يا اشخاص 
مشكوك به تروريست درمحلي كه هستيد با شماره 

113وزارت اطالعات تماس بگيريد. 

مرك��ز اطالع رس��اني پلي��س در خص��وص حادثه 
تروريس��تي مجلس شوراي اس��المي و حرم مطهر 

توضيحاتي ارايه كرد. 
 به گزارش پايگاه خبري پليس، مركز اطالع رساني 
در خصوص حادثه تروريس��تي ام��روز )ديروز( در 
مجلس ش��وراي اس��المي و حرم مطهر امام راحل 
توضيحات��ي ارايه كرد: تروريس��ت ها كه قصد ورود 
به حرم مطهر امام)ره( و كالنتري حرم را داش��تند با 
ضرب گلوله تك تيراندازان پليس ناكام ماندند. يكي 
از تروريست ها پس از اصابت گلوله، خود را منفجر و 
در اين اثنا به كسي صدمه اي نرسيد. تروريست ديگر 
كه به س��مت مردم شروع به تيراندازي كرده بود نيز 
با ضرب گلوله به سرش از پاي در آمد و قبل از انفجار 
خود، تحت كنترل ق��رار گرفت و مقاديري نارنجك 
و مواد منفجره )c4( از وي كش��ف ش��د، در اين اثنا 
يكي از ماموران پليس زخمي شد، حال عمومي وي 

كامال مساعد است. 
نيروه��اي انتظام��ي اوض��اع مح��دوده را كامال در 
دس��ت دارند و پليس دركنار عزيزان سپاه انصار كه 
مس��ووليت حفاظت و حراس��ت حرم امام)ره( را بر 
عهده دارند، هس��تند. گفتني اس��ت، ساعتي پيش 
نيز نيروهاي يگان وي��ژه پليس )نوپو( تحت كنترل 
عملياتي عزيزان سپاه وارد مجلس شدند. هم اكنون 
عوامل انتظامي در محدوده مس��تقر و مس��يرهاي 
منتهي به مجلس شوراي اس��المي نيز كامال تحت 

كنترل پليس است.

رييس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي استان تهران 
ضمن محكوميت حادثه تروريستي ديروز در مجلس 
ش��وراي اس��المي و نيز حرم مطهر امام خميني)ره( 
با اش��اره به برنامه ريزي هاي انجام ش��ده براي تشييع 
شهداي حادثه تروريستي تهران گفت: قرار است پيكر 
اين عزيزان، پس از نماز جمعه ب��ا حضور آحاد ملت از 

دانشگاه تهران تشييع شود. 
به گزارش ايسنا، سيدمحس��ن محمودي افزود: پيكر 
ش��هدا از س��مت خيابان انقالب به س��وي پل حافظ 
تش��ييع مي ش��ود تا در آرام��گاه ابدي ج��اي گيرند. 
رييس ش��وراي هماهنگي تبليغات اس��المي استان 
تهران گفت: مردم ما با حضور پرش��ور خود در مراسم 
تشييع ش��هداي اين حادثه كور تروريس��تي بار ديگر 
نش��ان خواهن��د داد كه عملي��ات تروريس��تي امروز 
 تهران خلل��ي ب��ر اراده آنه��ا در ادامه راه ش��هدا وارد 
نخواهد كرد. محمودي اضافه كرد: داعش دست پرورده 
آل س��عود و امريكا اس��ت و مردم ش��جاع و غيور ايران 
اسالمي، روز جمعه بار ديگر با فرياد »مرگ بر امريكا« و 
»مرگ بر تروريسم«، انزجار خود را نسبت به حمالت 
تروريستي ديروز اعالم و با شهداي جان بركف تجديد 
عهد خواهند كرد. بر اساس اين گزارش، تا لحظه انتشار 
اين خبر شهادت 12 نفر كه 11 نفر آنها مربوط به حادثه 
تروريستي مجلس و يك نفر مربوط به حادثه تروريستي 

حرم امام)ره( است، تاييد شده است. 

چهره- گفته

واكنش

واكنش هاي توييتري 
مسووالن و فعاالن سياسي به 

حادثه تروريستي ديروز تهران

وزارت اطالعات: ورود چند 
تيم تروريستي به تهران

توضيحات پليس در خصوص حادثه 
تروريستي در مجلس و حرم امام )ره( 

نيروهاي انتظامي اوضاع 
محدوده را كامال در دست دارند

رييس شوراي هماهنگي تبليغات 
اسالمي استان تهران: 

پيكر شهداي حادثه تروريستي 
تهران جمعه تشييع مي شود
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مساله استقالل
اينجا ايران است، اينجا 
جمهوري اسالمي است. 
نظام آموزشي ما را چهار 
نفر بنشينند در يونسكو 
بنويسند! چرا؟ اين همان 

مساله استقالل است.

گروه سياس�ي| حضور وزيران 
كابينه در حياط پاس��تور تحت 
تاثير خبر عمليات تروريس��تي ته��ران بود. از 
وزير كشور گرفته كه دس��تي براي خبرنگاران 
تكان مي دهد و ب��راي برگزاري جلس��ه اي در 
اين خصوص، پاس��تور را ترك مي كند، تا وزير 
دفاع كه واكنش به اين موضوع را بر عهده وزير 
اطالعاتي مي گذارد كه هنوز از جلس��ه پاستور 
بيرون نيامده اس��ت. در اين مي��ان تنها وزراي 
اقتصادي و معاونان رييس جمهوري هستند كه 
با حضور در جمع خبرنگاران، به سواالت ش��ان 
كه اكثر آنان حول محور ادامه فعاليت در دولت 
دوازدهم است، پاس��خ مي دهند. وزير آموزش 
و پرورش كه پي��ش از اي��ن از وزارتخانه تحت 
مديريت او به عنوان يكي از گزينه هاي تغيير در 
دولت بعد ياد مي شد، از تمايل خود براي حضور 
در كابين��ه دوازدهم گف��ت. فخرالدين دانش 
آشتياني هرچند عنوان مي كند كه خبر خاصي از 
كابينه جديد دولت ندارد، اما اين را هم مي گويد 
كه اگر از او در دولت جديد دعوت به كار ش��ود، 
خواهد پذيرفت. محم��ود واعظي هم همچون 
وزي��ر آموزش و پ��رورش، از تماي��ل خود براي 
ادامه همكاري با رييس دولت مي گويد و عنوان 
مي كند كه »اگر از من دعوت شود چه در داخل 
كابينه و چه خارج از آن به طور حتم مي خواهم 
به دولت آقاي روحاني كمك كنم«. عضو كابينه 
دولت يازدهم البته به احتمال تغييراتي كه قرار 
است در كابينه دولت دوازدهم رخ دهد نيز اشاره 
كرده و با بيان اينكه نمي توانم از تعداد تغييرها 
بگويم تنها به اين جمله بسنده مي كند كه: »به 

هر حال تعدادي تغيير خواهند كرد«. 
س��يف، رييس كل بانك مركزي هم در پاس��خ 
به س��والي درخصوص ادامه همكاري با دولت 
دوازدهم، اظهار مي كند: »توفيق ادامه خدمت 
ارزش��مند و مغتن��م اس��ت اما بايد ش��رايط را 
ببين��م و بعد تصمي��م بگيرم«. حجت��ي، وزير 
جهادكشاورزي نيز در واكنش به پرسشي مبني 

بر دعوت وي براي حض��ور در دولت دوازدهم، 
آن را منوط به تصميم حسن روحاني مي داند و 
مي گويد: »بايد ببينيم كه آقاي رييس جمهوري 
 در اي��ن خص��وص چ��ه تصميم��ي خواهن��د 

گرفت.«
بيژن زنگنه:  كيهان گفت خودكفا شديم، 

خودش هم بايد جوابگو باشد
وزي��ر نفت ب��ا حض��ور در جمع خبرن��گاران، 
پاس��خ ادعاهاي��ي را داد كه بر كاه��ش توليد 
بنزين س��تاره خليج فارس بعد از افتتاح تاكيد 
داش��ت. موضوعي كه زنگن��ه خبرهايي مبني 
ب��ر خودكفايي بنزي��ن را، خبرس��ازي  يكي از 
رسانه ها عنوان كرد و گفت: »نه. ما آن زمان هم 
گفتيم توليد مس��تمر شروع شده است و همان 
جريان ادام��ه دارد و در ح��ال تثبيت توليد در 
آنجا هستيم.« زنگنه تاكيد كرد: من هيچ وقت 
نگفته بودم در بنزين خودكفا مي شويم، كيهان 
گفت خودكفا شديم و خودش هم بايد جوابگو 
باشد. وزير نفت در پاسخ به سوال خبرنگاري كه 
پرسيد پرونده گاز تركيه همچنان باز مانده است 
و آيا حاضر هستيد متن حكم و بحث هايي را كه 
در اين خصوص شده منتشر كنيد تا ارتباطش 
با كرسنت مشخص شود؟ گفت: »اصل داستان 
و تشريح آن را مي توانيم توضيح دهيم، اما بحث 
حكم محرمانه است و دو طرف نمي توانند آن را 
منتشر كنند، اما در اختيار گذاشتن اين سندها 
به مراجع رسمي كش��ور هيچ مشكلي ندارد و 
مي توان��د قرار بگيرد. وي درب��اره اينكه ما االن 
چه مقدار به اروپا نفت صادر مي كنيم و آيا قرار 
اس��ت كه اين صادرات افزايش پيدا كند، گفت: 
قبال ه��م گفتم ما درصدد تنوع مش��تريان مان 
هس��تيم. در طول تحريم ما 5 مشتري داشتيم 
و االن به اين تعداد اضافه ش��ده و در حال اضافه 
ش��دن هم هس��ت. اما بدانيد كه قيمت فروش 
نفت ما معموال به شرق دور بيشتر از اروپا است. 
بيژن زنگنه درباره ارتباط ايران با قطر در ميدان 
مش��ترك پارس جنوبي گفت: مس��اله خاصي 

نيس��ت و طبق روال و برنامه هايي كه داشتيم 
ادامه خواهد داشت. وي در پاسخ به اين پرسش 
كه وضعيت سياسي پيش آمده براي كشور قطر، 
چه تاثيري در فعاليت ما در ميدان مش��ترك با 
اين كش��ور خواهد داشت، گفت: براساس روال 
و برنامه اي كه داش��تيم ادامه خواهد داش��ت و 
مس��اله خاصي نيس��ت. وزير نفت در پاسخ به 
س��والي مبني بر اينكه گفته مي شود مذاكرات 
با هندي ها در خصوص ص��ادرات گاز به نتيجه 
نرس��يده است و يك ش��ركت روسي جايگزين 
شركت هندي شده اس��ت آيا شما اين را تاييد 
مي كنيد يا خير؟ و براي توس��عه ميدان »فرزاد 
بي« چه برنامه اي داري��د؟ گفت: ما با هندي ها 
بر سر توس��عه فرزاد بي و قيمت گازي كه از ما 
برداش��ت مي كنند به توافق نرسيديم اما هنوز 
مذاكرات مان با هندي ها تمام نش��ده است. وي 
ادامه داد: اما براي اينكه وقتمان تلف نشود، دو 
مسير موازي را دنبال مي كنيم. يكي با شركت 
گازپروم روسيه درباره ميدان »فرزاد بي و فرزاد 
 اي« در حال گفت وگو و پيشنهاد آنها هستيم. 
دوم اينكه دوباره خودمان مطالعات ميدان فرزاد 
را شروع كرديم كه اگر قرار شد به روش ديگري 
ميدان را توس��عه دهيم مطالعاتش را داش��ته 

باشيم و فرصت را از دست ندهيم. 
ولي اهلل سيف: مشكالت بانكي پس از برجام 

به تدريج در حال رفع است
ولي اهلل س��يف، رييس كل بان��ك مركزي نيز با 
حضور در جمع خبرنگاران، از حل مش��كالت 
بانك��ي پس از اجرايي ش��دن بانك ه��ا گفت و 
عنوان كرد: »مشكالت بانكي كه با برنامه جامع 
اقدام مش��ترك )برجام( حل نشده، اكنون و به 
تدري��ج يك روند رو به بهب��ود را دنبال مي كند 
و بايد روند را ادامه دهيم تا ش��رايط بهتر شود. 
»ولي اهلل سيف« اين مطلب را پس از پايان جلسه 
هيات دولت و در جمع خبرنگاران و در پاس��خ 
به سوالي مبني بر اينكه آيا مشكالت بانكي كه 
با برجام حل نشده هنوز پابرجاست، بيان كرد. 

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا 
از تغييرات در كابين��ه دولت آينده خبر داريد؟ 
گفت: من هيچ خبري ندارم. س��يف در پاس��خ 
به پرسش��ي درباره وضعيت خزانه داري كشور 
افزود: خزانه كشور دست بانك مركزي نيست و 
بايد اين سوال را از وزير امور اقتصادي و دارايي 
بپرسيد. از بعد منابع ارزي كشور وضعيت خوبي 
داريم و ش��رايط متعادل و مناسب است. وي در 
پاسخ به اين سوال كه آيا ارز صادرات پتروشيمي 
وارد كشور نمي شود و يا مشكالتي براي دريافت 
آن داريم و ش��ما اين موضوع را تاييد مي كنيد؟ 
گفت: ن��ه چنين چيزي نيس��ت. هميش��ه در 
مقاطعي بعضي صادركنندگان پتروش��يمي با 
مسائلي مواجه مي ش��وند اما زود حل مي شود 
و مس��اله ريش��ه داري كه باعث نگراني ش��ود، 

وجود ندارد. 
شهيندخت موالوردي: درحال رايزني با 

رييس جمهوري براي حضور بيشتر زنان در 
دولت آينده هستيم

ام��ا حضور زن��ان در كابين��ه دوازدهم موضوع 
مهم��ي بود ك��ه مي ش��د از معاون ام��ور زنان 
رياس��ت جمهوري، آن را جويا ش��د. مساله اي 
ك��ه اين بار انگار پررنگ تر از قبل خود را نش��ان 
مي دهد و س��طح توق��ع از دول��ت دوازدهم را 
ب��راي به كارگرفتن ق��درت مديري��ت زنان در 
وزارتخانه هاي مختلف باال برده اس��ت، از سوي 
ش��هيندخت موالوردي در حال پيگيري است. 
معاون ام��ور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري 
با حضور در جمع خبرن��گاران گفت: »در حال 
رايزني با رييس جمهوري براي حضور بيش��تر 
زن��ان در دول��ت آينده هس��تيم ام��ا هنوز در 
خصوص تعداد و ن��وع وزارتخانه ه��ا به نتيجه 
قطعي نرس��يده ايم«. ش��هيندخت موالوردي 
در پاس��خ به س��والي در خصوص ورود زنان به 
ورزشگاه ها تاكيد كرد: اين موضوع را بايد وزارت 
ورزش و جوانان پاسخگو باشد. معاون امور زنان 
و خانواده رياست جمهوري همچنين در پاسخ 

به سوال خبرنگاري درباره اظهارات امام جمعه 
س��اوه كه در يكي از خطبه هاي نمازجمعه اين 
هفته اين شهر كه نسبت به استفاده از نمادهاي 
رنگي از سوي زنان حامي روحاني در انتخابات 
الفاظ ناشايس��تي را به كار ب��رد و اينكه آيا اين 
معاونت ش��كايتي را در اين زمينه داشته است، 
گفت: معاونت حقوقي رييس جمهوري در اين 

خصوص پيگيري خواهد كرد. 
حسينعلي اميري: اليحه تفكيك 

وزارتخانه ها تقديم مجلس شد
تفكيك وزارتخانه هايي كه در دولت گذش��ته 
ادغام شده بودند، از موضوعاتي بود كه معاونت 
پارلمان��ي رييس جمهوري توضيحات��ي را در 
خص��وص آن عنوان كرد. حس��ينعلي اميري با 
حضور در جمع خبرنگاران از ارسال اين اليحه 
به مجل��س خب��ر داد و گفت: اليح��ه تفكيك 
وزارتخانه ها در جلسات قبلي دولت با دو فوريت 
به تصويب رس��يد و امروز )چهارشنبه( تقديم 
مجلس شوراي اسالمي ش��د. معاون پارلماني 
رييس جمهوري از تقاضاي رسيدگي دو فوريتي 
به اين موضوع خبر داد و گفت: براي اين اليحه 
تقاض��اي دو فوريت داش��تيم و پيش بيني هم 
مي كنم كه ان شاءاهلل اين اليحه يكشنبه اعالم 
وصول شود و در دستور كار مجلس قرار بگيرد.  
مع��اون پارلمان��ي رييس جمه��ور در ادامه در 
خصوص هدف از تنظيم اين اليحه براي تفكيك 
خاطرنش��ان كرد: اين اليحه در راستاي توجه 
ويژه به بخش بازرگاني، مسكن و به ويژه موضوع 
توجه به جوانان بوده كه مطالبه اي بود كه زمان 
تبليغات انتخاباتي دكتر روحاني مطرح ش��ده 
بود. ما اميدواريم ك��ه دو فوريت آن در مجلس 
تصويب شود و مجلس بالفاصله وارد جزييات آن 
شود. اميري تاكيد كرد: اگر اين اليحه به تصويب 
رس��يد و ش��وراي نگهبان نيز آن را تاييد كند، 
قاعدتا معرفي كابينه دولت دوازدهم از س��وي 
 آقاي رييس جمهور بر اس��اس س��اختار جديد 

خواهد بود. 

در پي حادثه تروريس��تي 
تهران در مجلس ش��وراي 
اس��المي و حرم ام��ام، حس��ن روحاني 
رييس جمهور با ص��دور پيامي خطاب به 
ملت ايران هشدار داد: » قوا، دستگاه ها 
و نهادهاي امنيتي كش��ور با وحدت و 
هماهنگي و تا مش��خص ش��دن همه 
ابعاد اين اقدامات كوردالنه و حاميان 
پيدا و پنه��ان آنها از پ��اي نخواهند 
نشس��ت. «رييس جمهور تاكيد كرد: 
ملت اي��ران ك��ه برآم��ده از فرهنگ 
عاشورا اس��ت بار ديگر ثابت خواهد كرد 
كه هر دسيس��ه و توطئ��ه بدخواهان را 
با وحدت و انس��جام بيش��تر و با ساختار 
قدرتمن��د امنيتي خود در ه��م خواهد 
شكس��ت. به گزارش پايگاه اطالع رساني 

روحان��ي  رياس��ت جمهوري، حس��ن 
رييس جمهور در پيامي با اشاره به اقدامات 
كور و بزدالنه چند مزدور تروريست در به 
شهادت رساندن جمعي از مردم بي دفاع 
و روزه دارمان با تس��ليت به خانواده هايي 
كه در ايام ضيافت اله��ي، عزيزان خود را 
در اين حوادث تروريستي از دست دادند، 
اظهارداشت: قوا، دس��تگاه ها و نهادهاي 
امنيتي كش��ور با وح��دت و هماهنگي و 
تا مشخص ش��دن همه ابعاد اين اقدامات 
 كوردالنه و حاميان پيدا و پنهان آنها از پاي 
نخواهند نشست. متن پيام رييس جمهور 

به اين شرح است: 
ملت ب��زرگ ايران ش��ما م��ردان و زنان 
دالور اي��ن س��رزمين از هم��ان روزهاي 
نخس��تين پيروزي انقالب اسالمي، بهاي 
عزت، اس��تقالل و آزادي خود را در كنار 
توطئه هاي بزرگي از ترورهاي وحش��يانه 

تا جنگ تحميلي با جانفشاني و شهادت 
فرزندان خود پرداخته ايد. اقدامات كور و 
بزدالنه امروز چند مزدور تروريست در به 
شهادت رساندن تعدادي از مردم بي گناه 
و روزه دارم��ان در جوار مرق��د بنيانگذار 
جمهوري اس��المي ايران و »خانه ملت«، 
حادثه اي غير منتظره نيست. ايران امروز 
پس از حدود 4 دهه از شكل گيري انقالب 
اس��المي و تبلور »مردمساالري ديني«، 
هم��ه مولفه ه��اي اقتدار مل��ي را محقق 

ساخته است. 
ايران امروز به لطف راهبري هاي داهيانه 
مقام معظ��م رهبري و همچني��ن اقتدار 
و يكپارچگي نيروه��اي امنيتي، دفاعي، 
اطالعات��ي و انتظامي؛ امن ترين كش��ور 
در قلب منطقه اي پر آش��وب اس��ت. و از 
ديگر س��و؛ حضور كم نظي��ر ملت در پاي 
صندوق هاي راي، ب��ار ديگر يكپارچگي 

مل��ي و پش��توانه مردم��ي آن را به اثبات 
رساند. 

طبيعي است كه بدخواهان ايران اسالمي 
اي��ن افتخ��ار آفريني ه��ا و همبس��تگي 
حاكمي��ت، دولت و ملت را ب��ر نتابند و با 
اجير كردن و حماي��ت از عناصر متحجر 
و تكفي��ري تالش كنند تا شكس��ت هاي 
منطقه اي، فروپاشي ارزش هاي اسالمي و 
نارضايتي هاي جوامع خود را پنهان سازند. 
غافل از آنكه آزموده را آزمودن خطاست 
و ملت ايران كه برآمده از فرهنگ عاشورا 
اس��ت، اينبار نيز ثابت خواهد كرد كه هر 
دسيس��ه و توطئه بدخواهان را با وحدت 
و انس��جام بيشتر، و با س��اختار قدرتمند 

امنيتي خود، در هم خواهد شكست. 
بي تردي��د ح��وادث تروريس��تي امروز 
ته��ران، اراده ايران اس��المي در مبارزه با 
تروريس��م منطقه اي، افراط و خشونت را 

بي��ش از پيش تقويت خواه��د كرد. پيام 
ايران، مثل هميشه اين است كه تروريسم 
يك مشكل همگاني اس��ت و اتحاد براي 
مبارزه با افراط، خش��ونت و تروريس��م با 
همكاري ه��اي منطق��ه اي و بين المللي، 
مهم ترين نياز جامعه امروز جهاني است. 
اينجان��ب به خانواده ه��اي عزيزي كه در 
ايام ضيافت اله��ي، عزيزان خود را در اين 
حوادث تروريستي از دست دادند تسليت 
مي گويم؛ براي آن ش��هيدان مظلوم علو 
درجات، ب��راي بازمان��دگان صبر و اجر و 
براي مجروحان و مصدومان شفاي عاجل 

مسالت مي نمايم. 
بديهي اس��ت قوا، دس��تگاه ها و نهادهاي 
امنيتي كش��ور با وح��دت و هماهنگي و 
تا مشخص ش��دن همه ابعاد اين اقدامات 
كوردالن��ه و حاميان پي��دا و پنهان آنها از 

پاي نخواهند نشست.

س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المي در اطالعيه اي با 
تشريح اقدام تروريستي صبح ديروز تهران 
تاكيد كرد: ريخته شدن هيچ خون پاكي را 
بدون انتقام نمي گذاريم و براي حفاظت از 
جان مردم لحظه اي درنگ نخواهيم  كرد. 
به گزارش ايسنا، س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي با صدور اطالعيه اي به تشريح اين 
اقدام ددمنشانه پرداخت. متن كامل اين 
اطالعيه به اين شرح است: همان گونه كه 
اطالع رساني شده است در ساعت 10:15 
صبح امروز )ديروز( سه نفر تروريست در 

پوش��ش مراجعه به نمايندگان با ورود به 
درب مراجعات مردمي مجلس ش��وراي 
اس��المي و درگي��ري با پاس��دار محافظ 
درب، وي را به شهادت رسانده وبا ورود به 
س��الن مراجعات، مردم در انتظار مالقات 
با نمايندگان خود را به رگبار بس��تند كه 
متاسفانه در اين حمله وحشيانه تعدادي از 
هموطنان بي گناه ما به شهادت رسيدند. 
در ادامه تروريست ها تالش داشتند وارد 
ساختمان مجلس شوراي اسالمي شوند 
كه با عكس العمل به موقع يگان حفاظت 
مجلس مجب��ور به پناه بردن ب��ه يكي از 

طبقات ساختمان مراجعات مردمي شدند 
كه در مواجهه با كارمندان اين ساختمان 
نيز تعدادي ديگررا به شهادت رساندند.  

با ورود قاطعانه يگان ويژه حفاظت س��پاه 
پاس��داران انق��الب اس��المي و كمك و 
پشتيباني نيروي مقتدر انتظامي درمدت 
يك ساعت تروريست ها در محل اختفاي 
خود به محاصره درآمده وس��رانجام همه 
آنها به هالكت رس��يدند. ي��ادآوري اين 
نكته حائز اهميت اس��ت كه در طول اين 
درگيري ها مجلس شوراي اسالمي جلسه 
علني خود را در نهاي��ت امنيت و آرامش 

ادامه داده و اقدام جنايتكارانه تروريست ها 
هيچ اختاللي در كار مجلس ايجاد نكرد. 
همزمان با اين اقدام تروريستي دو نفر ديگر 
از تروريست ها با ورود به صحن حرم مطهر 
امام خميني)ره( و به ش��هادت رس��اندن 
يك كفش��دار مردمي، با اق��دام به موقع 
 نيروي انتظامي مواجه وهر دو به هالكت 

رسيدند. 
افكار عمومي مردم جه��ان به ويژه ملت 
ايران اين اقدام تروريستي را كه يك هفته 
پس از جلس��ه مش��ترك رييس جمهور 
امريكا با سران يكي از دول مرتجع منطقه 

كه پيوسته حامي تروريست هاي تكفيري 
است را بس��يار معنادارو بر عهده گرفتن 
مسووليت آن توسط داعش را بيانگر دست 
داشتن آنها در اين اقدام سبوعانه مي داند. 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي ثابت كرده 
است ريخته شدن هيچ خون پاكي را بدون 
انتقام نمي گذارد و همان ط��ور كه امروز 
نيز با كمك ني��روي انتظامي تمامي اين 
تروريست ها را به هالكت رساند، به ملت 
ايران اطمينان مي دهد ب��راي صيانت از 
امنيت ملي كشور و حفاظت از جان مردم 

عزيز لحظه اي درنگ نخواهد كرد. 

وزيران دولت از تمايل خود براي ادامه همكاري با روحاني گفتند

تا مشخص شدن همه ابعاد اين اقدامات كوردالنه از پاي نخواهيم نشست

سپاه پاسداران: ريخته شدن هيچ خون پاكي را بدون انتقام نمي گذاريم

در حاشيه جلسه هيات دولت

روحاني در پي اقدامات كور و بزدالنه تروريستي در تهران: 

گزارش روز

خبر روز

اطالعيه

در دوازدهمي��ن روز از ماه 
مبارك رمض��ان، جمعي از 
دانشجويان دانشگاه هاي كشور با حضرت 
آيت اهلل خامن��ه اي رهبر معظ��م انقالب 

اسالمي ديدار كردند. 
رهبر معظم انقالب در ديدار شب گذشته 
خود با دانش��جويان با اش��اره ب��ه حوادث 
تروريس��تي تهران فرمودن��د: ملت ايران 
دارد پي��ش مي رود؛ اين ترق��ه بازي هايي 
هم كه امروز ش��د دراراده م��ردم تاثيري 
نخواهدگذاشت. اينها كوچك تر ازآنند كه 
بتوانند در اراده ملت ايران و مس��ووالن اثر 
بگذارند. البته خود اين حوادث نش��ان داد 
كه اگر جمهوري اس��المي در آن نقطه اي 
كه مركز اصلي اين فتنه هاست ايستادگي 

نمي كرد، ما تاحاال گرفتاري هاي زيادي از 
اين ناحيه دركشور داشتيم. ان شاءاهلل كلك 

اينها كنده خواهدشد. 
ايش��ان همچنين در ادام��ه تاكيد كردند: 
اس��تقالل خيلي مهم اس��ت؛ مساله سند 
2030 از اي��ن قبيل اس��ت. ح��اال بعضي 
مي آيند مي گويند ما تحفظ داديم يا گفتيم 
فالن چي��زش را قبول نداري��م؛ نه، بحث 
سر اينها نيس��ت؛ فرض كنيم در اين سند 
هيچ چيز واضح بّيني هم كه مخالف اسالم 
باشد وجود نداشته باش��د؛ كه حاال وجود 
دارد؛ من حرفم اين است كه نظام آموزشي 

كشور نبايد بيرون كشور نوشته شود. 
ايشان در ادامه خاطرنشان كردند: آنها كه 
خيال مي كنند ما گزارش درست نگرفتيم؛ 

نه، گزارش هاي ما گزارش هاي درس��تي 
است. شما مي گوييد اين سند مثال خالف 
اس��الم ندارد، داشته باشد يا نداشته باشد، 
اينجا ايران است، اينجا جمهوري اسالمي 
است. نظام آموزشي ما را چهار نفر بنشينند 
در يونسكو بنويسند! چرا؟ اين همان مساله 

استقالل است. 
رهب��ر انق��الب با بي��ان اينك��ه از وظايف 
تشكل هاي دانشجويي، تالش همه جانبه 
براي غلبه دادن گفتمان انقالب در دانشگاه 
است، تاكيد كردند: نگوييد ديگر نمي شود 
در دانش��گاه كار كرد؛ در دانش��گاه خيلي 
مي ش��ود كار كرد. همه هسته هاي فكري 
و فرهنگي و عمل��ي و جهادي هركدام كار 
كنند؛ مستقل؛ آتش به اختيار باشند. البته 

گروه سياسي

قرارگاه مركزي دستور مي دهد اما چنانكه 
قرارگاه مركزي اختالل دارد، شما افسران 

جنگ نرم، آنجا آتش به اختياريد. 
ايش��ان در ادام��ه افزودند: گاه��ي اوقات 
احس��اس مي شود دس��تگاه هاي مركزي 
فكري و فرهنگي و سياسي دچار اختاللند 
و تعطيلند؛ اينكه در وضعيتي كه ما اين همه 
مسائل مهم فرهنگي در كشور داريم، حاال 
فرض كنيم فالن آهنگ قبل افطار پخش 

بشود يا نش��ود، اين مي شود مساله اصلي، 
نامه ن��گاري مي كنند؛ اين پيداس��ت اين 
دستگاه اختالل پيدا كرده؛ مساله اصلي را از 
فرعي تشخيص نمي دهند. وقتي اين جوري 
دستگاه هاي مركزي اختالل دارند، آن وقت 

اينجا شما آتش به اختياريد. 
مشروح بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار 
با دانشجويان دانشگاه هاي كشور، در شماره 

بعدي اعتماد منتشر خواهد شد.


