
رهبر معظم انقاب اس��امی در آس��تانه آغاز دوره 
جدید شورایعالی انقاب فرهنگی، با صدور حکمی بر 
مدیریت راهبردی چالش های حوزه فرهنگ با »استفاده 
کامل و کارآمد و هم افزا از همه فرصت ها و ظرفیت ها«، 
»مهار تهدیدها و آس��یب ها با نگاه حکیمانه و معقول« 
و »مواجهه هوش��مندانه با معارضه ه��ای مهاجمان و 
ستیزه گران« به عنوان تکالیف اصلی شورایعالی انقاب 

فرهنگی تأکید کردند.
به گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی دفت��ر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین ۷ اولویت 
کاری ش��ورایعالی انقاب فرهنگ��ی از جمله پیگیری 
تصمیمات و مصوبات قبلی و اجرای سریع آنها، مواجهه 
فعال و مبتکرانه با جبهه بندی هواداران فرهنگ انقابی 
و اسامی و معارضان عنود آن، پیگیری جدی پیشرفت 
و ش��تاب حرکت علمی و فناوری و تحول و نوسازی در 
نظام آموزش��ی و علمی کش��ور به ویژه تحول در علوم 
انسانی را مشخص کردند و ۳ عضو حقوقی جدید را به 

مجموعه اعضای شورایعالی انقاب فرهنگی افزودند.
متن حکم رهبر معظم انقاب اس��امی به این شرح 

است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

فلسفه وجودی ش��ورایعالی انقاب فرهنگی، فهم و 
تبیین و تثبیت و انفاذ ماهیت فرهنگی انقاب اسامی 
و بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقاب اسامی و پایش 
پیشرفت های فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت ها و 

شایستگی های عظیم ایران اسامی و انقابی است.
مدیریت راهبردی چالش های این حوزه با »استفاده 
کامل و کارآمد و هم افزا از همه فرصت ها و ظرفیت ها« 
و نی��ز »مهار تهدیدها و آس��یب ها با ن��گاه حکیمانه و 
معقول« و »مواجهه هوشمندانه با معارضات مهاجمان 
و س��تیزه گران« ازجمله تکالیف اصلی این شورا است. 
عرصه های کلیدی و اساسی همچون تولید علم، سبک 
زندگی، آموزش و پژوهش، فرهنگ عمومی، مهندسی 
فرهنگی، حوزه های مهمی هستند که ساماندهی آن در 
جمهوری اسامی به شورایعالی انقاب فرهنگی سپرده 
شده است. التزام ش��ورایعالی انقاب فرهنگی به نام و 
عنوان خود، شرط موفقیتش در مأموریت های خطیری 

است که برعهده آن گذاشته شده است.

با توجه به پای��ان یافتن دوره ای دیگر از مس��ئولیت 
ش��ورایعالی انقاب فرهنگی و در آس��تانه آغاز دوره ای 
جدید اعضای حقوق��ی و حقیقی این ش��ورا همچون 
دوره گذشته با اضافه شدن معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رئیس جمهوری و معاون رئیس جمهوری در 
امور زنان و خانواده و رئیس دفتر تبلیغات اس��امی به 
اعضای حقوقی برای یک دوره ۳ س��اله دیگر منصوب 
می گردند. الزم می دانم از زحمات و تاش های بي وقفه 
و مثمرثمر رئیس و اعضای محترم ش��ورایعالی انقاب 
فرهنگی و دبی��ر محت��رم و دبیرخانه ش��ورا طی این 
دوره قدردانی و تش��کر و نکات و موارد ذیل را به عنوان 

اولویت های کاری شورا در دوره جدید اعام نمایم: 
۱- با وج��ود تاش های خ��وب ش��ورا در پیگیری 
اولویت های اباغی در سال های گذشته، امروز اولویت 
اصلی ش��ورا تحقق و اجرای سریع و کامل تصمیمات و 

مصوبات و پیگیری آنها تا حصول نتیجه کامل می باشد.
۲- ب��ا توجه به جبهه بن��دی جدی میان ه��واداران 
فرهنگ انقابی و اس��امی و معارض��ان عنود با انگیزه 
آن، ش��ورایعالی انقاب فرهنگی باید با برخورد فعال و 
مبتکرانه با این جبهه بندی آشکار فرهنگی، دلبستگان 

فرهنگ دینی و انقابی را در داخل و خارج کشور دلگرم 
و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران و ناامید کند.

۳- با توج��ه به رویش های معتنابه و جوش��ش های 
فراوان فعالیت های فرهنگی در سطوح مردمی، خصوصاً 
جوانان مؤمن و انقابی، دستگاه های فرهنگی نظام و در 
رأس آنها شورایعالی انقاب فرهنگی باید نقش حلقات 
مکمل و تس��هیل گر و الهام بخ��ش را در فعالیت های 
خودجوش و فراگی��ر مردمی عرصه فرهنگ برای خود 

قایل باشند و موانع را از سر راه آنها کنار بزنند.
۴- ارتقای کمی و کیفی مصرف و تولید محصوالت 
و کااله��ای فرهنگ��ی جز ب��ا سیاس��ت گذاری های 
درست و اقدام پیگیر و مستمر و به صحنه آوردن همه 
ظرفیت های ملی این عرصه، ممکن نخواهد ش��د. باز 
مهندسی ساختار فعالیت ها و مدیریت های فرهنگی با 
چنین رویکردی الزمه موفقیت در این آوردگاه تاریخی 
فرهنگی است. شورایعالی باید بتواند همه ظرفیت های 
نرم افزاری و سخت افزاری و منابع انسانی حوزه فرهنگ 

را متناسب با شرایط پیش گفته، بازآرایی و هم افزا کند.
۵- پیگیری جدی پیشرفت و شتاب حرکت علمی 
و فناوری کشور یکی از اساسی ترین اولویت های کشور 

است که شورایعالی انقاب فرهنگی در آن نقش جدی 
دارد. بحمداهلل ب��ا تصویب و اباغ نقش��ه جامع علمی 
کشور، حوزه علم و فناوری نقشه راه خود را یافته، ستاد 
راهبری نقشه جامع علمی تشکیل شده؛ و حرکت در آن 
مس��یر آغاز گردید و تاکنون آثار و دستاوردهای خوبی 
هم در پی داشته اس��ت، الزم است این مسیر با جدیت 
و اهتمام بیش��تری به ویژه از سوی مس��ئوالن در قوای 
سه گانه و خصوصاً دولت محترم دنبال شود. شتاب رشد 
علمی کشور نباید به هیچ بهانه ای حتی اندکی کاهش 
یابد، بلکه باید روزبه روز بر آن افزوده شود و شورا نیز نقش 
خود را در نظارت و پای��ش و راهبری آن به طور جدی و 

فعال ایفا نماید.
۶- مهندس��ی فرهنگی و موضوع تحول و نوس��ازی 
در نظام آموزش��ی و علمی کش��ور اعم از آموزش عالی 
و آموزش و پرورش و نیز تحول در علوم انس��انی که در 
دوره های گذش��ته نیز مورد تأکید بوده است، هنوز به 
سرانجام مطلوب نرسیده اس��ت، به تعویق افتادن این 
امور خسارت بزرگی متوجه انقاب اسامی خواهد کرد، 
لذا باید این امور جدی تر گرفته شده و با یک بازنگری و 
برنامه ریزی جدید ط��ی مدت زمان معقول و ممکن به 

سرانجام خود برسد.
۷- تشکیل منظم و به موقع جلس��ات شورایعالی و 
حضور فعال و با مطالعه و سازنده اعضاء به ویژه رؤسای 
محترم قوا در جلسات و مباحث ش��ورا و صرف وقت و 
همت کافی توس��ط همه اعضاء به ویژه اعضای حقیقی 

مورد تأکید می باشد.
توفیقات همه حضرات را از خداوند متعال مس��ألت 

می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
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نوبخت، موالوردی و واعظی به شورایعالی 
انقالب فرهنگی راه یافتند

همچنین به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقاب اسامی 
در آستانه آغاز دوره جدید شورایعالی انقاب فرهنگی، 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، 
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و رئیس 
دفتر تبلیغات اس��امی را به اعضای شورایعالی انقاب 

فرهنگی افزودند.

گزارشخبر

خبر

رهبر معظم انقالب در حکم آغاز دوره جدید شورایعالی انقالب فرهنگی: 

شتاب رشد علمی کشور نباید به هیچ بهانه ای کاهش یابد 

ش�هروند| اعام حکم اعدام برای روحانی ش��یعه 
منتقد سیاست های آل سعود در روزهای گذشته موجی 
از خشم و نفرت را در میان مسلمانان برانگیخته است. 
هرچند از مدت ها پیش مشخص بود که رژیم مستبد 
آل سعود هرگز تاب تحمل کوچکترین تحرکی از جانب 
شیعیان مظلوم این کش��ور را نخواهد داشت اما صدور 
حکم اع��دام برای یک عالم دین��ی آن هم تنها به بهانه 
ش��رکت در راهپیمایی مسالمت آمیز موضوعی بود که 
با ناباوری و خشم ش��یعیان در ایران و دیگر کشورهای 
جهان مواجه ش��د. نمر باقر نمر، روحانی شیعی است 
که در سال ۱۳۷9هجری قمری در شهر»العوامیه« در 
شرق عربستان به دنیا آمد. او س��ابقه حضور در ایران و 
تحصیل در یکی از حوزه های علمیه تهران و همچنین 
تحصی��ل در س��وریه را دارد. وی پس از بازگش��ت به 
عربستان به تأس��یس مرکزی آموزش��ی در آن کشور 
پرداخت و به عنوان فعال سیاس��ی - دینی، از منتقدان 
دولت س��عودی به ش��مار آمد. »نمر« با توجه به وضع 
شیعیان و سیاست سعودیان در ارتباط با تشیع، همواره 
پیگیر حقوق این جمعیت بوده است و تاکنون چندین 
بار زندانی ش��ده اس��ت. »نمر« اینک با اتهاماتی چون 
»فتنه انگیزی« و برهم زدن »وحدت ملی« روبه رو است؛ 
اتهاماتی که بیش از هرچیز وجهه سیاسی آن بر مسائل 
حقوقی و قضایی غلبه یافته و از سوی دیگر دستاویزی 
شده است تا به این ترتیب شاهزاده های سعودی به نوعی 
از جمهوری اس��امی به دلیل شکست های متعدد در 

جبهه سوریه و عراق انتقام بگیرند.
از سوی دیگر بی تفاوتی نهادهای حقوق بشری وابسته 
به سازمان ملل و کشورهای غربی در واکنش به این حکم 
ظالمانه نیز موضوع دیگری اس��ت که این روزها از دید 

فعاالن سیاسی و رسانه ها پنهان نخواهد ماند.

اعام حکم اعدام برای روحانی ش��یعه عربس��تانی 
همچنین موجب واکنش علما و مراجع تقلید ش��یعه 
در داخ��ل و خ��ارج از ایران نیز ش��ده اس��ت. آیت اهلل 
صافی گلپایگانی از مراجع تقلید، در پیامی با اش��اره به 
حکم صادرش��ده از سوی عربستان س��عودی »حکم 
اعدام این روحانی مبارز و مظلوم را برای همه  ش��یعیان 
و مس��لمانان آزاده موجب تأثر و تأسف شدید« دانست 
و از ظریف،  وزیر امور خارجه خواست تا هرچه سریع تر 
پیگیر این موضوع باشد. آیت اهلل نوری همدانی از دیگر 
مراجع تقلید نیز در پیامی، با انتقاد شدید از حکم اعدام 

برای این فعال ش��یعی گفت:  »برخی کش��ورها هنوز 
متوجه قدرت شیعیان نیستند و آنهایی که حکم اعدام 
شیخ نمر را صادر کردند، بدانند جهان اسام پاسخ آنان را 
خواهد داد.« همچنین آیت اهلل علوی گرگانی نیز با صدور 
بیانیه ای اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعام کرد 
و گفت:  »خبر تأیید حکم اعدام روحانی بزرگوار آیت اهلل 
شیخ نمر النمر موجب تأسف شدید اینجانب شد. گرچه 
ش��هادت در راه مبارزه با ظلم و طاغوت برای تمام علما 
و شیعیان حقیقی افتخار اس��ت اما تأسف اینجانب از 
آن باب است که حکومت آل سعود به جای تمسک به 

عدالت و رفتار حسن با شهروندان خود به اعمال خاف 
مروت دست می زند.«

همچنی��ن آی��ت اهلل ناص��ر مکارم ش��یرازی نیز با 
محکومیت این حکم گفت: اعدام شیخ نمر پیامدهای 
غیرقابل پیش بین��ی برای عربستان س��عودی خواهد 
داش��ت و گمان نمی کنم عقای آنها دس��ت به چنین 

کاری بزنند.
وی با ظالمانه توصی��ف کردن صدور چنین حکمی، 
یادآور ش��د:  ش��یخ نمر جایی را به هم نزده بود و کاری 
انجام نداده بود که مستحق چنین حکمی باشد. ایشان 
س��خنرانی های داغی را انجام داده بود که نشانه حریت 
ایشان بود. اما محکومیت صدور حکم اعدام برای روحانی 
ش��یعه عربس��تانی تنها واکنش مراجع و علمای قم را 
برنینگیخته اس��ت، در واکنش های شدید دیگری که 
این روزها متوجه حکومت آل سعود شده شمار زیادی 
از شخصیت ها و سیاس��تمداران ایرانی نیز به آل سعود 
هشدار داده اند که در صورت اجرای این حکم باید منتظر 

عواقب آن باشد.
در یکی از این واکنش ها س��ردار نقدی رئیس بسیج 
مستضعفین گفته است:  اگر آل سعود چنین جنایتی 
را علیه آیت اهلل ش��یخ نمر مرتکب شود، این اقدام بدون 
پاسخ نمانده و مس��لمانان طبق آیه »و من یقتل مومنا 
متعّمدا فجزاؤه جهّنم خالدا«، همی��ن دنیا را برای آنها 

جهنم می کنند.
همچنین روز گذشته »ش��یخ عباس المحمداوی« 
دبیرکل حزب اهلل ع��راق نیز به مقامات ری��اض درباره 
عواقب اعدام احتمالی آیت اهلل نمر هش��دار داد و گفت: 
اگر سعودی ها چنین اشتباهی مرتکب شوند و آیت اهلل 
نمر را اعدام کنند، هیچ سعودی و هیچ مکان وابسته به 

عربستان در منطقه در امان نخواهد بود.

ادامه واکنش ها به اقدام سیاسی حکام سعودی: 

شیعیاناعدامآیتاهللنمرراتحملنمیکنند
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شهروند| صادق خرازی طی یادداشتی 
خطاب به اس��داهلل بادامچیان گفته است 
که هیچ گروه و حزبی، یا خط و دیدگاهی، 
نمی تواند خود را نس��بت به دیگری برتر 
بداند. در یادداش��ت کوتاه صادق خرازی 
که در صفحه شخصی وی در فیس بوک 
منتشر ش��ده، آمده اس��ت: جناب آقای 
اسداهلل بادامچیان استراتژیست موتلفه، اخیرا نسبت به اصاح طلبان 
اظهارنظر فرموده و گفته اند اینها ایرانی هستند و از جناب آقای خاتمی 
هم یادی کرده اند که بهترین گزینه برای زندگی در اروپا هستند، حتما 
ایشان مطلع هستند که اصاح طلبی ریشه در مفهوم مدینه النبی دارد 
و مهم ترین پیام انقاب اسامی اصاح جامعه بوده. به یاد دارم سال های 
نخست دولت مهرورز، این آقایان که امروز مدعی مخالفت با انحراف آن 
دولت کذایی شده اند چگونه حقیقت و اصالت را به قدرت و دولت واگذار 
کردند و همه سوابق خویش را به معامله گذاردند، چگونه چشمان خود 
را در برابر اشتباهات و خطاها و خیانت ها و دروغ پردازی ها بستند، حال 
این آقای��ان راجع به اصالت اصاح طلبان و ایرانی ب��ودن آنها، که اکثر 
ایش��ان مقلدان حضرت امام و رهبری بوده و هستند و شخصیت های 
برجسته آن از س��رمایه اجتماعی مردم اند، موضع گیری می کنند. ای 
کاش در موتلفه مشی اخاقی ش��ادروان مرحوم آقای عسگراوالدی 
حاکم می ش��د. آن مرحوم به رغم آن ک��ه دارای دیدگاهی متفاوت با 
برخی طبقات اجتماعی بود، دو خصلت نیک را هرگز به هوای نفس و 
خودخواهی واگذار نکرد. نخست رعایت ادب و اخاق در داوری نسبت 
به افراد و دوم انصاف و مروت نس��بت به مکتب های دیگر سیاس��ی و 

اجتماعی، حتی اگر به لحاظ فکری با آنها زاویه داشتند.

صادق خرازی خطاب به بادامچیان: 

کاش مشی اخالقی مرحوم عسگراوالدی 
در موتلفه حاکم می شد

ایس�نا| علی مطهری روز گذشته در 
نامه ای سرگشاده به دبیر شورای نگهبان 
به س��خنان اخیر او در برنامه تلویزیونی 
شناسنامه واکنش نش��ان داد و »حصر 
شبیه حبس« موس��وی و کروبی را فاقد 
توجیه قانونی و شرعی و اخاقی و خاف 

اصول متعدد قانون اساسی دانست.
مطه��ری در این نامه خط��اب به آیت اهلل جنتی نوش��ته اس��ت: 
فرموده اید: »مسأله، براندازی نظام بود به اسم تقلب.« سوال می کنم 
اگر مردمی بعد از یک انتخابات به نتیجه آن اعتراض داشتند و احساس 
کردند که مسئوالن با برگزاری جشن ملی برای پیروز انتخابات مسأله 
را تمام شده تلقی کرده اند، چگونه باید رفتار کنند که متهم به براندازی 
نش��وند؟ آنها راهپیمایی آرام میلیونی انجام دادند، اما این که چگونه 

پایان آن به خشونت کشیده شد معلوم نیست و مورد مناقشه است.
نماینده مردم تهران در ادامه نامه خطاب به دبیر ش��ورای نگهبان 
آورده است: فرموده اید: »اگر بنا به محاکمه اینها بود هیچ قاضی عادل و 
آگاهی جز حکم اعدام برای آنها صادر نمی کرد.« اوال چرا بنا به محاکمه 
اینها نیس��ت؟ چرا این قدر از محاکمه اینها هراس دارید؟ آیا جز این 
است که نگران روشن شدن برخی حقایق هستید و تبلیغات چندساله 
نقش بر آب خواهد ش��د؟ ثانیا جنابعالی بدون آن که دفاعیات آنها را 
بشنوید برایشان حکم اعدام صادر کرده اید. آیا این امر عدالت شما را زیر 
سوال نمی برد و مخل عضویت شما در شورای نگهبان نیست؟ اکنون 
که آنها اصرار به محاکمه خ��ود دارند چرا آنها را محاکمه نمی کنید و 
عاقه مند به حصر شبیه حبس هستید که توجیه قانونی و شرعی و 

اخاقی ندارد و خاف اصول متعدد قانون اساسی است.

در نامه ای سرگشاده مطرح شد

انتقاد مطهري از جنتي

یادگار امام)س( گفت: نهادهای قضایی 
و نظارتی ی��ا ضابطین آنها به ش��رطی در 
برخورد با ناهنجاری ه��ا توفیق می یابند 
که جامعه هدف نیز عمل م��ورد نظر آنها 
را ناهنج��ار بدان��د.  به گ��زارش جماران، 
حجت االسام والمس��لمین سیدحس��ن 
خمینی در دیدار با رئیس و اعضای کمیته 
اخاق فدراسیون فوتبال، اظهار کرد: اگر شما عمل ناهنجاری را با عنوان 
ناهنجاری برای جامعه تعریف کنید همه جامعه برای برطرف کردن آن 
همدلی می کند اما اگر از نظر آنها ناهنجاری نباش��د، هرچقدر برخورد 
کنید کمتر نتیجه می گیرید و برای جامعه هدف مظلومیت می آورد و 

جواب عکس می دهد.
سیدحسن خمینی ادامه داد: پس در برخورد با ناهنجاری ها از جایی 
آغاز کنید که جامعه آن را ناهنجار تلقی می کند، در غیر این صورت تیغ 

شما از برش می افتد و در موارد دیگر هم کار شما فایده ای ندارد. 
وی افزود: اگر کسی تخلف کرد و به دو سال زندان محکوم شد جامعه 
می پذی��رد، اما اگر قاضی حکم داد که او را در مألعام ش��اق بزنند یا به 
۳۵ سال زندان محکوم کرد آن مجرم مظلوم می شود و جرم هم در دید 

جامعه از حالت جرم خارج می شود. 
یادگار امام)س( بار دیگر تصریح کرد: در جرایمی که رخ می دهد، بین 
جرایمی که جامعه جرم می داند و جامعه جرم نمی داند باید تفاوت قایل 
شد، شروع برخوردها باید با جرایمی باشد که جامعه هم جرم می داند 
و مراقب باشیم در آن دس��ته دیگر که جرم تلقی نمی شود، برخوردها 
متناسب با جرم و همراه با تذکر و ارشاد باشد که در این صورت اثرگذاری 

کار بیشتر می شود.

سیدحسن خمینی: 

اگر جامعه موضوعی را ناهنجار نداند 
برخورد نهادهای نظارتی موثر نیست

 ترافیک طرح های حجاب و عفاف
 در بهارستان

شهروند| این هفته جزییات طرح حمایت از آمران 
به معروف و ناهی��ان از منکر در صحن علنی مجلس 
بررسی می شود؛ طرحی که کلیات آن در جلسه ۱۶ 
مهرماه تصویب شد و مخالفت جدی دولت را به همراه 
داشت. این طرح نخستین روز تابستان امسال تنها با 
یک ماده و ۴ تبصره ب��ا دو فوریت به صحن آمده بود 
که دولت هم با کلیات آن موافقت داش��ت اما پس از 
آن که یک فوریت آن سلب شد و به کمیسیون ها رفت، 
دچار تغییراتی بنیادی شد. کمیس��یون اصلی این 
طرح، کمیسیون حقوقی و قضایی بود اما سرنوشت 
این طرح بر آن بود که در راهروهای بهارس��تان سر 
از کمیس��یون فرهنگی هم درآورد و ۲۳ ماده دیگر 
به آن اضافه ش��ود. درنهایت این طرح با ۲۴ ماده ۱۴ 
مهرماه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت 
و کلیات آن با رأی باالی ۱۵۶ نماینده تصویب ش��د. 
طراحان این طرح بر آن هس��تند تا بنای تش��کیل 
س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منک��ر را با ۱۷ 
عضو ش��کل دهند و اختیاراتی را به آن واگذار کنند 
که به طور مستقیم در حکم محدود کردن اختیارات 
وزارت کشور اس��ت. در ماده 8 این طرح آمده است: 
»درصورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم 
اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل 
سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر در اس��رع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت 
به تقاضای موضوع این ماده تصمیم گیری می کند.« 
مجید انصاری معاون پارلمان��ی رئیس جمهوری در 
همان جلسه بررسی کلیات این طرح مخالفت دولت 
را با چنین طرح تحول یافته ای اعام کرد و با اشاره به 
همین مسأله و صدور مجوز تجمع از سوی ستاد امر 
به معروف، گفت: در این صورت تکلیف وزارت کشور 
چیست. اگر ناامنی به وجود  آید چه کسی پاسخگوی 
آن خواهد بود. حال بای��د دید نمایندگان مجلس تا 
چه اندازه با جزییات چنین طرحی موافق هس��تند. 
این درحالی است که درست همان روزی که کلیات 
این طرح در صحن علنی مجلس تصویب ش��د، ۳۶ 
نفر از نمایندگان طرح دیگری را تقدیم هیأت رئیسه 
کردند که دوباره بر محور حجاب می چرخید. طرحی 
که با عن��وان »صیانت از حریم حج��اب و عفاف« به 
صورت عادی اعام وصول ش��د و حاشیه های زیادی 
را به همراه داشت. در یکی از مواد این طرح از نیروی 
انتظامی خواس��ته ش��ده با بکارگیری نیروهای زن 
آموزش دی��ده در انظار و امکان عمومی به بانوان فاقد 
حجاب ش��رعی تذکر بده��د و زنانی که با پوش��ش 
غیرشرعی و نامناس��ب، عفت عمومی را جریحه دار 
می کنند ابتدا متعهد به شرکت در دوره های آموزشی 
و س��پس محکوم به پرداخت جریمه نق��دی از دو تا 
۱0میلیون ریال کند. همچنین طبق ماده پنج این 
طرح، اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید 
با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختاط با مردان و در 
ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱0 شب باشد. عدم 
رعایت از این ماده تخلف صنفی محس��وب می شود 
و واحد صنفی متخلف از طری��ق نیروی انتظامی به 
مدت یک هفته و در صورت تک��رار به مدت یک ماه 
تعطیل خواهد شد. البته این طرح صیانت از حجاب 
را به برخورد با ماهواره ها نیز تعمیم داده اس��ت و در 
صورت تصویب آن نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از 
ماهواره ممنوع می شود و مرتکب در مرتبه اول محکوم 
به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار مش��مول 
حبس خواهد بود. نکته قابل توجه در این طرح الزام 
ش��هروندان به گزارش دادن در مورد ماهواره هاست 
و اگ��ر در ارایه گزارش کوتاهی کنند با جریمه نقدی 
مواجه خواهند شد. براساس ماده ۷ این طرح مدیران 
ساختمان ها موظف هستند نس��بت به جمع آوری 
تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماه��واره اقدام کنند و به 
ساکنان تذکر کتبی بدهند. درصورتی که تا یک ماه 
پس از تذکر به س��اکنان اقدامی صورت نگیرد، مدیر 
ساختمان باید موضوع را به نیروی انتظامی گزارش 
کند. عدم تذکر به ساکنان آپارتمان ها یا عدم ارسال 
گزارش به نیروی انتظامی موجب محکومیت مدیر 
ساختمان به جزای نقدی خواهد شد. در هر صورت 
ترافیک طرح های مربوط به حجاب و امر به معروف 
در بهارس��تان و مخالفت دولت با ش��کل و فرم آن از 
یک س��و و واکنش های رس��انه ها و برخی گروه های 
اجتماعی به آن، موجب شده تا چشم ها به کرسی های 
سبز بهارستان دوخته شود که ببینند نمایندگان چه 

تصمیمی را معطوف به جامعه خواهند گرفت.

وزارت اطالعات احمدی نژاد را  سال 84 
برای ریاست جمهوری تأیید نکرده بود

وزی��ر اطاعات دول��ت اصاحات گف��ت: وزارت 
اطاعات تاییدیه احمدی ن��ژاد را صادر نکرده بود اما 
این عدم تأیید به معنای اجبار دستگاه ها برای لحاظ 
کردن نظر وزارت اطاعات نیست.  به گزارش فارس، 
علی یونسی در بخشی از گفت وگوی مفصل خود با 
این خبرگزاری با بیان این مطلب و در پاس��خ به این 
سوال که چرا دس��تگاه های ذیربط به توصیه وزارت 
اطاعات درباره احمدی نژاد عمل نکرده است، گفت:  
این توصیه ها پیشگیرانه اس��ت، وقتی یک پزشک 
توصیه های بهداشتی دارد، همه ما چقدر به آن عمل 
می کنیم؟ وزارت اطاعات هم باید این توصیه ها را در 
حوزه بهداشت امنیتی ارایه کند و به وزارتخانه ها اباغ 
کرده و به صورت موردی نیز می گوید فان فرد برای 
این جا مناسب نیست. حاال ممکن است استعام هم 
نکند اما بگویند که این انتصاب به مصلحت نیست.  او 
در پاسخ به این سوال که سکوت وزارت اطاعات را به 
معنای تأیید گرفتند نیز تأکید کرد: »خیر، سکوت به 

معنای تأیید نیست.«

تصویب کلیات نحوه اداره  بانک مرکزی 
در  مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تش��خیص مصلحت نظام در جلس��ه 
دیروز )شنبه( خود کلیات نحوه اداره بانک مرکزی 
جمهوری اس��امی ایران را به تصویب رساند.  به 
گزارش پایگاه اطاع رس��انی مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام، در این جلسه که به ریاست آیت اهلل 
»اکبر هاشمی رفسنجانی« تش��کیل شد، نحوه 
اداره بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران که 
رهبر معظم انقاب در سال 89 به عنوان معضل به 
مجمع تشخیص نظام ارجاع داده بودند در دستور 
کار قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رس��ید.  در 
این جلس��ه که عاوه بر رؤس��ای قوای مجریه و 
قضائیه و اکثریت اعض��اء، وزیران امور اقتصادی و 
دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک 
مرکزی، رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
شورای اسامی حضور داش��تند، پس از بحث و 
بررس��ی این موضوع، کلیات آن توس��ط مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.  روز گذشته 
همچنین مقرر شد در جلسات آتی جزییات طرح 
به همراه سه پیشنهاد ارایه ش��ده در جلسه مورد 

بررسی قرار گیرد. 

مدیر کل اطالعات استان یزد خبر داد: 

دستگیری چندین جاسوس راه یافته 
به مراکز حساس استان یزد

مدیر کل اطاعات استان یزد اظهار کرد: وقتی 
در یک جامعه احساس آرامش وجود داشته باشد 
و امنیت مطلوب و زنده حکمفرما شود و مردم با 
لبخند و آسودگی و بدون دغدغه به زندگی و امور 
خود بپردازند و کرامت انس��انی آنان حفظ شود، 
خود انس��ان ها مولد امنیت می شوند.   به گزارش 
ایسنا، این مقام مسئول از شناسایی و دستگیری 
چندین جاس��وس مرتبط با سرویس جاسوسی 
دول متخاص��م نظی��ر آمریکا، انگلی��س و رژیم 
صهیونیستی در استان طی سال های اخیر خبر 
داد و گفت: افراد دستگیرش��ده در مراکز حساس 
اس��تان ش��اغل و دارای دسترس��ی   های مهمی 
بودند  و در دستگاه قضایی استان محکوم شدند.  
وی اعام کرد: همچنی��ن ده ها نفر مرتبط ناآگاه 
با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی و تعداد 
محدودی مرتبط که آگاهانه ب��ا این رژیم ارتباط 
گرفته  بودند نیز شناس��ایی شدند و مورد توجیه، 
مصاحبه، احضار، دستگیری یا معرفی به مراجع 

قضایی قرار گرفتند.  
 

واکنش مرعشی به استعفای هاشمی از کارگزاران: 

از استعفای هیچ کس در هیچ سطحی 
مشکلی پیش نیامده

سخنگوی سابق حزب کارگزاران با بیان این که 
با استعفای محمد هاشمی در کارگزاران مشکلی به 
وجود نمی آید گفت:  تغییرات پیش آمده در حزب 
کارگزاران با تأیید محمد  هاش��می بوده است.  به 
گزارش تس��نیم، حسین مرعش��ی در پاسخ به 
سوالی درباره اس��تعفای محمد هاشمی از حزب 
کارگزاران، گفت: دلیل را خودشان پاسخ دهند، 
من که استعفا نکردم ایشان که استعفا دادند باید 
پاس��خ دهند. من هنوز ایش��ان را ندیدم؛ ببینم 
می پرسم که چرا استعفا داده است.  وی در پاسخ 
به این س��وال که آیا با اس��تعفای محمد هاشمی 
مش��کلی در روند فعالیت حزب کارگزاران پیش 
نمی آید؟ افزود: تا االن از استعفای هیچ کسی در 
هیچ سطحی مش��کلی برای جهان اسام پیش 
نیامده اس��ت.  عضو حزب کارگزاران در پاسخ به 
سؤال دیگری درباره این که محمد  هاشمی گفته با 
ترکیب جدید شورای مرکزی اقدام به استعفا کرده 
است، تصریح کرد: قرار نیست در یک حزب همه 
باهم همفکر باشند چرا که حزب جایگاه جمعی 
است. البته باالخره ممکن است یک فرد، معدل 
یک حزب را قبول نداش��ته باش��د و نتواند با یک 
مجموعه کار کند.  مرعش��ی در عین حال با بیان 
این که »تغییرات پیش آمده در حزب کارگزاران 
با تأیید محمد هاشمی بوده« گفت: خوشبختانه 
نکته مورد اختاف��ی در حزب نبوده اس��ت من 
نمی دانم چرا ایش��ان تصمیم گرفت��ه همکاری 

نداشته باشد. 

قالیباف: 

اصولگرایان براساس مبانی روشن 
پیش روند

ش��هردار تهران، درباره همای��ش اصولگرایان که 
چند روز پیش برگزار شد، گفت: هر نشستی که در 
آن همگرایی و وحدت باشد حتماً مورد توجه همه 
جامعه است. به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف، 
افزود: درح��ال حاضر اگر بی��ن گروه های مختلف 
سیاسی تنش است، آیا مردم راضی هستند و لذت 
می برند، حتم��اً این گونه نیس��ت، بنابراین وحدت 
فی نفسه در هر مجموعه ای حتماً مناسب است، ولی 
همان طور که در همان نشست مطرح شد اینها باید 

براساس مبانی روشنی پیش بروند.
شهردار تهران تصریح کرد: از بنده پرسیده بودند 
که چرا در ای��ن همایش حضور پیدا نک��ردم؛ بنده 
مسئولیت اجرایی دارم و حتماً مردم نیز از بنده توقع 
این کار را ندارند و توقع شان این است که شهرشان را 

بهتر اداره کنم.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی 
به نمایش گذاشتن ش��عارهای فرهنگی، گفت: ما 
نباید در کارهای مردم دخالت کنیم، هرچند مردم 
نیز در ایام محرم و صفر در سراسر کشور همه چیز را 
رعایت می کنند و ما باید بسترهایی را آماده و زحمات 

هیأت ها را کمتر کنیم.
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