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تعرض به بيت آيت اهللا نوري همداني
بخشي از بيت آيت اهللا نوري همداني يكشنبه شب توسط 
ــناس در آتش سوخت. در حمله اين افراد ناشناس،   افراد ناش
شيشه هاي منزل اين مرجع تقليد هم شكسته شد. به گزارش 
ايرنا، اين اقدام توسط افرادي ناشناس انجام شده كه از كوچه 
جنب بيت اين مرجع تقليد شيشه هاي منزل ايشان را شكسته 
ــمتي از بيت اين مرجع عاليقدر را نيز آتش زده اند.  گفته  و قس
ــط گروه هاي منتسب به سران فتنه  ــود اين اقدام توس مي ش

انجام شده است. 

 درخواست رسمي اشتون
براي مالقات با جليلي

كاترين اشتون، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا براي 
ديدار با سعيد جليلي،  دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان، 
درخواست رسمي ارائه كرد.  ايران هنوز به اين درخواست پاسخي 
 نداده است. زمان و مكان اين ديدار هنوز مشخص نيست؛ اما 
به نظر مي رسد براساس توافق قبلي در تركيه، ديدار احتمالي 

اشتون و جليلي در استانبول انجام شود./ مهر

فوريت دو طرح مهم امروز در مجلس
عضو هيات رئيسه مجلس از بررسي يك فوريت طرح هاي 
ــهرداران در  نظارت بر مجلس و نمايندگان و نحوه انتخاب ش
جلسه علني امروز مجلس خبر داد. جهانبخش محبي نيا گفت: 
ــس و نمايندگان با بيش از  ــك فوريت طرح نظارت بر مجل  ي
100 امضا از سوي نمايندگان تهيه شده است.  به گفته اين عضو 
هيات رئيسه مجلس، همچنين يك فوريت طرح نحوه انتخاب 
ــه علني امروز مجلس مطرح خواهد شد.  ــهرداران در جلس ش
محبي نيا خاطرنشان كرد: اين طرح در زمينه انتخاب مستقيم 

شهرداران از سوي مردم تهيه و تنظيم شده است./ فارس

نگران تحريم سپاه نيستيم
ــداران انقالب اسالمي  ــين فرمانده كل سپاه پاس جانش
ــتيم، زيرا حيات  ــداران نيس ــپاه پاس گفت: نگران تحريم س
ــورهاي قدرتمند  ــاس تعامل با كش ــادي خود را براس اقتص
ــردار سرتيپ حسين سالمي همچنين  طراحي نكرده ايم. س
ــكورت كشتي هاي حامل كمك هاي  خبرهايي مبني بر اس

انساندوستانه به غزه توسط سپاه را تكذيب كرد./ ايرنا

مذاكرات روساي مجلس ايران و تركيه
ــدار با علي الريجاني، رئيس  ــس مجلس تركيه در دي رئي
ــوراي اسالمي در تهران، قطعنامه اخير عليه ايران  مجلس ش
ــه معتقد به حل  ــده خواند و گفت: تركي ــيار ناراحت كنن را بس
ــت. الريجاني نيز  ــاله از طريق گفتگو و مذاكره اس ــن مس اي
صدور قطعنامه اخير شوراي امنيت را نشانه خشم قدرت هاي 
ــد در  ــورهاي جدي ــر كش ــي موث ــي از نقش آفرين  بين الملل
حل و فصل مسائل پيچيده جهاني دانست و گفت: در صحنه 

بين المللي دوره جديدي در حال شكل گيري است./ مهر

سايه خبر

كمي از سياست

6 نفر از فعاالن سياسي در 2 ميزگرد جداگانه در راديو گفتگو 
ــت  ــي حوادث قبل و بعد از دهمين دوره انتخابات رياس به بررس

جمهوري پرداختند.
در يكي از اين ميزگردها كه اسماعيل كوثري، حسين نجابت 
و حسن نوروزي، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، به همراه 
حميدرضا ترقي، عضو حزب موتلفه اسالمي، ديدگاه هاي خود را 
بيان كردند و در ميزگرد دوم، علي اصغر زارعي، نماينده مجلس 
ــگاه شهيد  و دكتر محمدرضا مرندي، عضو هيات علمي دانش

بهشتي به بيان نظرات خود پرداختند.
ــناد و مداركي كه پيش از  ــاره به اس ترقي در اين برنامه با اش
انتخابات در مورد توطئه هاي دشمنان به دست آمده بود،  گفت: 
ــتر دموكراسي  ــيدند، اين بود كه از بس آنچه غربي ها به آن رس
طبيعي كه در انتخابات پديد مي آيد، جنگ نرم خودشان را آغاز 
كنند و با دخالت در مسائل داخلي ايران،  انتخابات را به سمت يك 

براندازي و تغيير كامل پيش ببرند.
ــه  از ماه ها قبل از انتخابات به  ــا بيان اين كه اين توطئ وي ب
ــيله سيا و پنتاگون طراحي شده بود، گفت: عواملي در داخل  وس
ــور بودند كه اين طراحي را تبيين و براي آن، طرح عملياتي  كش
ــاره به عدم  ــالمي با اش تهيه كردند. اين عضو حزب موتلفه اس
ــي كانديداها گفت: اين  ــوي برخ پذيرش نتيجه انتخابات از س
ــن واقعه اي رخ داد و طرف  ــور ما چني اولين باري بود كه در كش
ــت خورده تالش كرد از طريق به خيابان كشاندن مردم،  شكس

اقليت خودش را بر اكثريت جامعه تحميل كند.
ــوادث بعد از  ــي كه در ح ــه عوامل خارج ــي در ادامه ب ترق
انتخابات دخيل بودند، اشاره كرد و افزود: هرگز سابقه نداشت كه 
ــفارتخانه هاي خارجي،  اين گونه در مسائل انتخاباتي  عوامل س
ــدا كنند. وي گفت: پنتاگون،  ــائل بعد از انتخابات ورود پي و مس
ــبكه هاي ويژه اي را  ــه و انگليس ش ــيا و كال آمريكا، فرانس س
ــرويس دهي به اين انتخابات و عوامل شكست خورده  براي س
اختصاص داده بودند و با سرمايه گذاري هاي بسيار سنگين، دقيقا 

حركت شكست خوردگان در انتخابات را هدايت كردند.
ــوراي  ــين نجابت، نماينده مردم تهران در مجلس ش حس
ــه وزارت خارجه  ــاره به بياني ــالمي نيز در اين ميزگرد با اش اس

ــفند 87 گفت:  آنها در اين بيانيه به انگليسي هاي  انگليس در اس
ــال دارد در انتخابات،  ــدار داده بودند كه احتم ــل ايران هش داخ

خشونت هاي خياباني اتفاق بيفتد.
ــا بيان اين كه در داخل نيز برخي در فكر اين توطئه ها  وي ب
بودند، گفت: چه لزومي داشت عده اي بيايند و كميته صيانت از 

آرا تشكيل دهند؟
اسماعيل كوثري، عضو كميسيون امنيت ملي هم، تشكيل 
ــه اوال يك كار  ــت ك ــت از آرا را به اين معني دانس ــه صيان كميت
غيرقانوني در حال انجام است و ثانيا، جبهه اصالحات، تشكيالت 
قانوني را قبول ندارد. كوثري با اشاره به جلسه حضوري كه درمورد 
كميته صيانت از آرا با ميرحسين موسوي داشت، افزود: متاسفانه 
ايشان همان بحث تقلب را كه از قبل مطرح شده بود دنبال مي كرد 
ــود. وي ادامه داد: ما تا به  ــكيالت غيرقانوني ب و به دنبال اين تش
ــتيم و اين زياده خواهي يك  حال چنين چيزي در انتخابات نداش

جبهه اي بود كه مي خواست به ناحق، اين موضوع را جلو ببرد.
ــعارهاي  ــزب موتلفه نيز در ادامه گفت: ش ــي، عضو ح ترق
ــت خورده مطرح  ــوي جريان شكس انتخاباتي كه در ابتدا از س
ــعارهاي انقالب بود و همين مساله  ــد دقيقا منطبق بر ش مي ش
موجب شده بود با توجه به سابقه اي كه مردم از نامزد انتخاباتي 
ــتند، تصور كنند كه او در مسير آرمان ها و اهداف  آن جريان داش

انقالب حركت مي كند. 
ــه راديويي، مصاحبه اي با عليرضا زاكاني،  در بين اين برنام
نماينده تهران در مجلس و يكي از اعضاي كميته 6 نفره مجلس 

براي پيگيري حوادث بعد از انتخابات پخش شد. زاكاني در اين 
گفتگو با اشاره به ديداري كه در اولين چهارشنبه بعد از انتخابات 
رياست جمهوري دهم با آيت اهللا هاشمي رفسنجاني داشته اند، 
گفت: آقاي هاشمي با اشاره به ديداري كه با آقاي موسوي داشت 

اعالم كرد كه موسوي فقط به دنبال ابطال انتخابات است. 
ــنجي هاي معتبر، حكايت  زاكاني با بيان اين كه تمام نظرس
ــتند گفت: حتي در  از پيروزي آقاي احمدي نژاد در دور اول داش
اظهارات مختلفي كه در گروه هاي رقيب به دست آمد مشخص 
ــي از آنها  نيز قبل از انتخابات به اين جمع بندي  ــد كه بخش ش
ــژاد در دور اول با فاصله زيادي  ــيده بودند كه آقاي احمدي ن رس
ــود. زاكاني افزود: 5 روز قبل از انتخابات هم شوراي  پيروز مي ش
عالي امنيت ملي، يك جمع بندي ارائه كرده بود كه ماحصل آن 
ــود و رقمي كه آنها  اعالم  اين بود كه در دور اول، كار تمام مي ش
ــژاد بود كه با راي نهايي  ــد 61 درصد براي آقاي احمدي ن كردن
ــت.  حسن نوروزي، نماينده مردم  حدود يك درصد فاصله داش
ــالمي نيز درادامه اين برنامه  ــوراي اس رباط كريم در مجلس ش
ــاهد موج هاي  ــفانه ما در اين انتخابات  ش راديويي گفت: متاس
بسيار سياه و خطرناكي بوديم كه حتي در زمان انتخابات رياست 
ــائلي را شاهد  ــد چنين مس جمهوري اول كه بني صدر پيروز ش
نبوديم. نوروزي افزود: كساني كه راي نياوردند، بايد به فرد پيروز 
تبريك مي گفتند و سرجايشان مي نشستند و خودشان را براي 
مرحله بعدي آماده مي كردند، نه اين كه شلوغ كاري كنند و با داد 

و فرياد، اغتشاش به راه بيندازند.

 طراحي از بيرون، اجرا از داخل
در ميزگردي ديگر كه با حضور علي اصغر زارعي، نماينده مردم 
تهران در مجلس و دكتر محمدرضا مرندي، عضو هيات علمي 
ــد، زارعي با اشاره به تبليغاتي  ــگاه شهيد بهشتي برگزار ش دانش
ــلطنت طلبان و نيروهاي ضدانقالب در  كه جريان هاي چپ، س
ــتند، گفت: انتخابات رياست جمهوري  ايام قبل از انتخابات داش
دهم از جمله انتخابات هايي است كه هيچ كدام از اين جريان ها 
ــاله نشان مي داد كه نوعي  آن را تحريم نكردند كه خود اين مس

هماهنگي از پيش تعيين شده در اين زمينه وجود داشت.
ــد انقالب در  ــودن هماهنگي نيروهاي ض ــي ب وي تصادف
انتخابات اخير را بعيد دانست و گفت: ما هيچ گاه مشاهده نكرديم 
ــه مثال يكي از اين جريان ها در ابتدا انتخابات را تحريم كند و  ك
ــاس كند كه بايد از شخص خاصي حمايت كند و بيايد  بعد احس
نظرش را عوض كند، بلكه تمام شبكه هاي مخالف و معاند از ابتدا 
در يك سو و عليه وضع موجود در كشور، شروع به تبليغات كردند. 
اين نماينده مجلس افزود: اطالعاتي كه بعضا از بعضي از ستادها 
به بيرون درز كرد نشان داد كه انتخابات رياست جمهوري دهم 
صرفا يك انتخابات نيست، بلكه فرصتي است براي سوءاستفاده 
مخالفان نظام و متاسفانه برخي افراد و ستادها در داخل بستري 
براي توطئه دشمنان شدند. محمدرضا مرندي هم در اين ميزگرد 
گفت: با نزديك شدن به انتخابات و بخصوص در هفته آخر شاهد 
بوديم كه متاسفانه روند به يكباره تغيير كرد و من هم مانند دكتر 

زارعي معتقدم كه اين يك برنامه طراحي شده بود.

چرا حوادث پس از انتخابات رخ داد؟
ترقي: عواملي در داخل براي توطئه هاي دشمنان، طرح عملياتي تهيه كردند
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 انتقاد رئيس جمهور 
از نحوه برخورد با بدحجابي

ــاي دولت براي تقويت  ــاره به تالش ه رئيس جمهور با اش
ــا بدحجابي  ــي برخورد ب ــاي كنون ــواده از روش ه ــان خان  بني

كه از سوي نيروي انتظامي اعمال مي شود، انتقاد كرد.
ــب در گفتگوي زنده  ــنبه ش ــود احمدي نژاد يكش  محم
ــاي اخير با بدحجابي  ــاره به برخورده راديو تلويزيوني با اش
ــن مي  دانيم كه زن و  ــه برخوردها را توهي ــت: ما اين گون گف
ــي بيايد و بگويد نسبت شما  مردي در خيابان راه بروند و كس
چيست؟ روش موجود روش درستي نيست البته اين به معناي 
آن نيست كه ما نابساماني هاي اجتماعي را نمي بينيم يا نبايد 
اصالح كنيم، دولت اين گونه رفتارها را قبول ندارد و تا آنجا كه 
بتواند، برخورد و كنترل خواهد كرد. رئيس جمهور با بيان اين 
كه عده اي در كشور به محض آمدن اسم زن ناراحت مي شوند، 
 گفت: آنها بايد خود را اصالح كنند وقتي نابساماني هاي اخالقي

پيش مي آيد، همه مقصرند و مردها بيشتر از همه. احمدي نژاد 
ــر چند ماه مي  خواهند  ــه كرد: عده اي در هر دوره اي ه اضاف
ــده در همين  جا بصراحت  ــور برپا كنند كه بن جنجالي در كش
اعالم مي كنم كه ما مطلقا و از بنياد با اين موضوع مخالفيم.

ــد بايد امر به معروف كنيم، اين  ــت: برخي مي گوين وي گف
ــت اما قبل از آن يك پديده بايد در جامعه به  ــتي اس حرف درس
معروف تبديل شود، وقتي معروف شد و عموم جامعه پذيرفت، 
آن گاه بايد از همه و با روش درست بخواهيم كه رعايت كنند. 
احمدي نژاد تصريح كرد: هيچ كسي نبايد بدون حكم قاضي 
ــد. در  ــي را مجازات كند مگر جاهايي كه طبق قانون باش كس
مسائل اجتماعي قانوني نداريم كه ماموري برود درجا تشخيص 
ــد و خودش هم مجازات كند. رئيس جمهور با تاكيد بر اين  ده
ــتگاه ها بايد تالش كنند تا خأل فرهنگي در كشور   كه همه دس
پر شود، گفت: امروز مسووليت پر كردن اين خأل به عهده دولت 
نيست بلكه حوزه هاي علميه و صداوسيما و نهادهاي فرهنگي 
كه تحت كنترل دولت نيستند نيز بايد در اين زمينه وظيفه خود 

را بخوبي انجام دهند. 
وي با بيان اين كه همه جهتگيري ها بايد در يك سو باشد، 
ــت نيست كه هر ارگان در جهت خواست خود  افزود: اين درس
ــير حركت  كار كند، در موضوع فرهنگي بايد همه در يك مس

كنند تا بتوان به نتيجه رسيد.
 توجه دولت به زنان

ــريح برنامه هاي قوه مجريه براي  رئيس جمهوري با تش
ارتقاي جايگاه زنان گفت: تجربه ما در دولت بيانگر همكاري 
موفق ما با خانم هاست و اگر در دولت تغييري صورت گيرد، 
حتما از همكاري خانم  ها استفاده خواهد شد. وي با بيان اين 
كه دولت براي تحكيم بنيان خانواده برنامه هاي گسترده اي 
دارد، افزود: براي اولين بار در دولت سازماندهي گسترده اي 
ــتيباني ازدواج و  ــان، پش ــكن، ازدواج آس در زمينه بحث مس
ــرا در دولت موضوعي  ــورت گرفته و اخي ــاغل زنان ص مش
ــان را در منزل  ــت كه زنان كارمند كارش ــده اس تصويب ش

ــد.  ــام دهن انج
ــاعت در  ــژاد اظهار كرد: اين كه بانوان ما 10 س احمدي ن
اداره با پوشش خاص حضور يابند، خيلي سخت است خانم ها 
مي توانند در خانه باشند كارشان را انجام دهند و 2 روز هم به 

اداره بروند و حقوقشان را به طور كامل دريافت كنند.

ــالمي  ــوراي اس ــين ابراهيمي، نماينده مجلس ش حس
ــراي طرح حجاب و  ــيرازي بر اج ــد آيت اهللا مكارم ش از تاكي
ــوراي اسالمي   عفاف در ديدار نمايندگان روحاني مجلس ش

خبر داد. 
ــردم بيرجند در  ــده م ــي، نماين ــالم ابراهيم حجت االس
مجلس شوراي اسالمي در گفتگو با فارس در خصوص ديدار 
ــا مراجع و علماي قم؛ به ديدار  ــدگان روحاني مجلس ب نماين
ــيرازي اشاره و اظهار كرد:  اين نمايندگان با آيت اهللا مكارم ش
در اين ديدار نقش روحانيون در مجلس و توجه به ارزش هاي 

اسالمي از جمله طرح عفاف و حجاب بحث و بررسي شد. 
ــاره  ابراهيمي در ادامه به صحبت هاي  آيت اهللا مكارم اش
ــدن طرح حجاب و عفاف  كرد و گفت:  در اين ديدار از اجرا نش
ــد. وي افزود: همچنين آيت اهللا مكارم در اين جلسه  انتقاد ش
با طرح اين سوال كه چرا بايد اجراي طرح حجاب و عفاف به 
تأخير بيفتد، عنوان كرد كه آيا در خصوص اجراي اين قانون 

غفلت شده يا افراد آن را قبول ندارند؟! 
ــس اجراي طرح  ــع نمايندگان روحاني مجل عضو مجم
ــاب و عفاف از منظر آيت اهللا مكارم را از ضروريات نظام  حج

عنوان كرد و گفت: عدم توجه به اصل 8 قانون اساسي كه در 
خصوص امر به معروف و نهي از منكر است از ديگر مواردي 

بود كه در اين ديدار مورد انتقاد قرار گرفت. 
وي با بيان اين كه سالمت جامعه به وسيله امر به معروف 
ــود، يادآور شد: در ادامه اين جلسه  و نهي از منكر حفظ مي ش

بر وحدت، يكپارچگي و انسجام تأكيد شد.
 ترويج حجاب بايد از درون دولت آغاز شود

ــر از مراجع تقليد  ــي گلپايگاني، يكي ديگ ــت اهللا صاف آي
ــاري عنوان كرد و  هم بي حجابي در جامعه را موجب شرمس

خواستار توجه به حجاب در دولت و ادارات دولتي شد.
ــي در ديدار  ــي گلپايگان ــر، آيت اهللا صاف ــه گزارش مه ب
ــوراي اسالمي با  ــيون روحانيون مجلس ش اعضاي فراكس
ــكالت اقتصادي در جامعه تصريح كرد:  ــاره به وجود مش اش
ــكالت فرهنگي نيز  ــادي بايد به مش ــائل اقتص  در كنار مس

توجه شود.
ــكل بدحجابي بايد  ــراي حل مش ــان اين كه ب ــا بي وي ب
ــود، گفت: البته در جاي خود برخورد با  ــايي ش علت ها شناس

افراد بدحجاب نيز الزم است.

تاكيد آيت اهللا مكارم شيرازي بر اجراي طرح حجاب و عفاف


