
الهه محمدی- شهروند| اواخر فروردین ماه همین 
امسال و در روزهای شلوغ بررسی صالحیت کاندیداهای 
شورای شهر و روستا بود که تفســیر جدیدی از سوی 
شوراي نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات 
شوراها از سوی آیت اهلل جنتی دبیر این شورا منتشر شد 
که سروصدای زیادی به دنبال داشت. طبق این تفسیر 
جدید، به استناد سخنان امام خمیني)ره( در  سال ٥٨ که 
در صحیفه نور )جلد ٦، چاپ ١۳۷١، صفحه ۳١( آمده 
است، کاندیداتوري غیرمســلمان ها در مناطقي که در 

اقلیت هستند، خالف شرع دانسته شده است. 
هرچند این تبصره در همان زمان با مخالفت بعضی 
نمایندگان مواجه و با دســتور علی الریجاني و تأکید او 
بر اینكه مالك باید قانون فعلي باشد، موضوع آن زمان 
متوقف شــد، اما این ختم ماجرا نبود؛ بعــد از برگزاری 
انتخابات و بعد از این که ســپنتا نیكنام عضو زرتشتي 
شوراي شهر یزد بار دیگر از سوی مردم این شهر انتخاب 
شد، دیوان عدالت اداری با شكایت »علي اصغر باقري« 
کاندیداي مغلوب شوراي این شهر، حكم تعلیق موقت 
عضویت او در شــورای این شــهر را صادر کرد، اما این 
موضوع با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس مواجه 
شد؛ به طوری که نمایندگان استان یزد در نامه ای به علي 
الریجاني رئیس مجلس خواســتار رسیدگي به تعلیق 
عضویت او در شوراي شهر یزد و رفع آن شدند؛ نامه اي 
که رونوشتي از آن هم به آیت اهلل آملي الریجاني، رئیس 

قوه قضائیه ارسال شده است. 
این اعتــراض نمایندگان به تصمیــم دیوان عدالت 
اداری و تفســیر جدید شــورای نگهبان درحالی است 
که عباســعلی کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان 
معتقد است؛ فقط این شوراســت که می تواند خالف 
شــرع بودن یا نبودن مصوبه ای از مجلس را تشخیص 
دهد و تفسیر جدید شورای نگهبان درباره تبصره ١ ماده 
٢٦ قانون انتخابات شوراها، نظر فقهای شورای نگهبان و 

الزم االجراست. 
او در گفت وگو با »شهروند« معتقد است؛ نمایندگانی 
که به این موضوع اعتراض دارند، به درســتی به قوانین 
آگاهی ندارنــد و افرادی همچون علــی الریجانی هم 

نمی توانند این تفسیر شورای نگهبان را تعلیق کنند.
از طرفی دو عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی 
مجلس در گفت وگو با »شهروند« این موضوع را غیرقانونی 
می دانند و می گویند؛ موضوع سپنتا نیكنام یكشنبه هفته 

آینده به سرانجام خواهد رسید.
  طبق حكم دیوان عدالت اداری، حكم تعليق موقت 
عضویت سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر 
یزد صادر شده اســت. این حكم به استناد تفسير 
جدید فقهاي شوراي نگهبان از تبصره ١ ماده ٢٦ 
قانون انتخابات شوراها صادر شده و مورد اعتراض 
بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و رئيس 
شورای شهر یزد است. نظر شما درباره این اعتراض 
چيست؟ به نظر شما این موضوع قابل حل است و 

ایشان می تواند عضو شورای شهر باقی بماند؟
هرگاه که فقهای شورای نگهبان مصوبه ای را خالف 
شــرع ببینند، می توانند به آن ورود پیدا کرده و اعالم 
کنند و نظر شورای نگهبان الزم االتباع است. در طول این 
سال ها هم به یاد داشــته ایم که در مورد مصوبه ای، بعد 
از چند  سال کسی شكایت می کند یا نامه ای می نویسد 
و چنانچه مصوبه ای از ســوی فقهای شــورای نگهبان 
به عنوان خالف شــرع تشخیص داده شــده باشد، در 
روزنامه رسمی منتشر می شود و الزم االجرا هم هست. 
این مصوبه اخیر هم مثل همان هــا بود، یعنی فقهای 
شورای نگهبان موضوع را بررسی کردند، رأی گیری شد، 
خالف شرع تشخیص داده شد و به مراجع ذیربط برای 
ابالغ و اجرا ارسال شد. ورود دیوان عدالت اداری براساس 

شكایت شاکی به شورای نگهبان ارتباطی ندارد. 
  بعد از انتشــار خبر حكم تعليق سپنتا نيكنام از 
عضویت در شورای شــهر یزد، موضوعی بيشتر 
در فضای مجازی پيچيد که تفسير جدید شورای 
نگهبان به اصرار آیت اهلل جنتی بوده است و حتی 
ایشان ُمِصر هستند که آقای نيكنام عضو شورای 
شهر یزد نباشند. شما این موضوع را تأیيد می کنيد؟ 
آقای جنتی شــخصا در این رابطه نظری نداده بودند 
که حاال گفته می شود که ایشان شخصا در رابطه با این 
موضوع نامه نوشته اســت. آقای جنتی به عنوان دبیر 
شورای نگهبان نظر فقهای شورای نگهبان را منعكس 
کرده اند. این نظر، نظر فقهای شــورای نگهبان است و 
الزم االجراست. در جلســه فقها رأی گیری شده و رأی 
به خالف شرع بودن این موضوع داده شده است و آقای 
جنتی هم نظر را ابالغ کرده اند. مصوبات شورای نگهبان 
را یا آقای جنتی اعالم می کنند یا آقای علیزاده و در این 
موضوع هم آقای جنتی این مصوبه را اعالم کردند. مثل 
این که رئیس مجلس وقتــی مصوبه ای را امضا می کند 

و برای ما می فرســتد، به این معنی نیست که الزاما نظر 
شخصی رئیس مجلس باشــد، حتی ممكن است خود 
ایشان با آن مصوبه مخالف بوده باشد اما وقتی نمایندگان 
مجلس آن مصوبه را تصویب کرده اند، ایشــان هم باید 

برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کند. 
  اما پيش از این آقای الریجانی در مقام ریاســت 
مجلس درباره انتخابات شورای شهر همين امسال 
مستقيما به هيأت نظارت بر انتخابات شوراها دستور 
داد تا مطابق قانون اقدام شود و با دستور او تأکيد او 
بر این که مالك قانون فعلي باشد، موضوع آن زمان 
متوقف شد و آقای نيكنام هم از سوی مردم یزد رأی 
آورد. االن چطور دوباره این تفسير جدید شورای 

نگهبان در مورد آقای نيكنام رعایت شده است؟
آقــای الریجانی که نمی توانند چنیــن کاری انجام 
دهند. مثل این است که مصوبه ای مراحل قانونی اش را 
طی کرده و تصویب شده است، آن وقت آقای الریجانی 
بخواهند آن را معلق کنند. دفعه اول نیست که چنین 
تفسیرهایی از سوی شــورای نگهبان اعمال می شود. 
مصوبات دیگری هم بوده است اما چون این نظریه اخیر با 

مسائل سیاسی همراه بود، بیشتر رسانه ای شد.
  این درحالی است که بعضی از نمایندگان مجلس 
در این زمينه معتقدند که این موضوع غيرقانونی 
اســت. به نظر آنها آقای نيكنام پيش از این 4 سال 
عضو شورای شــهر یزد بوده اســت و در قانون 
انتخابات شوراها که در خرداد  سال ١375 به تصویب 
رسيد، اقليت های دینی با اعتقاد و التزام عملی به 
اصول دینشان می توانند کاندیدای شورای شهر 

شوند...
این نمایندگان نگاه مصلحتی بــه این موضوع دارند. 
قانون اساسی و قوانین دیگر مرجع تشخیص دادن خالف 
شــرع بودن یک موضوع را شورای نگهبان تعیین کرده 

است. مثل این است که بگوییم از این به بعد قوه قضائیه 
هم عالوه بر مجلس شــورای اســالمی که قانون وضع 
می کند، قانون تصویب کند. کار تقنین به مجلس واگذار 
شده است و کس دیگری نباید به این موضوع ورود کند. 
تشخیص مخالف شــرع بودن یا نبودن یک موضوع هم 
برعهده شورای نگهبان اســت و فقهای این شورا اعالم 
می کنند که در این زمینه نیز فقهای شورای نگهبان بعد 

از بررسی و تصویب این تبصره را خالف شرع دانستند. 
  این موضوع درحالی خالف شــرع دانسته شده 
اســت که اقليت های دینی ازجمله زرتشتی ها 
سال هاست که در مجلس شورای اسالمی نماینده 
دارند و حتی در همان زمانی که امام خمينی)ره( در 
قيد حيات بودند، زرتشتی ها در مجلس خبرگان هم 

حضور داشتند... 
درباره حضور نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس 
شورای اسالمی قانون اساسی به صراحت سخن گفته 
است، اما طبق همان ماده ١۳ قانون اساسی، اقلیت های 
دینی که اسمشان نیامده است نمی توانند در مجلس 
نماینده داشته باشند. ایشان در انتخابات شوراها رأی 
آورده اســت و نه در انتخابات مجلس. درباره انتخابات 
شورای شهر قانون اساسی سخنی نگفته است و قوانین 
عادی در این زمینه حكفرماســت و طبق نظر شورای 
نگهبان در جاهایی که اکثریت مســلمان هســتند، 
اقلیت های مذهبی نمی توانند عضو شــورای شــهر 

بشوند. 
  مخالفان این موضوع معتقدند که ورود پيدا نكردن 
آقای نيكنام به شورای شهر یزد در راستای همان 
ورود پيدا نكردن خانم مينو خالقی به مجلس است. 
درواقع بعضی از نمایندگان مجلس این موضوعات 
را یک نوع بدعت گذاری از ســوی شورای نگهبان 

می دانند. نظر شما چيست؟
کسانی که چنین حرف هایی می زنند شاید به درستی 
از قوانین آگاهی ندارنــد. آنها قوانین را مالحظه کنند و 
ببینند که در مورد خالف شرع بودن قوانین فقط شورای 
نگهبان مرجع ذیصالح است. از جهت قانونی کاری که 
شــورای نگهبان در این زمینه انجام داده است درست 
است. حاال ممكن است هر کسی یک روشی و نظری را 

مصلحت بداند که آن موضوع دیگری است.
  منظورتان این اســت که اعتراض نمایندگان به 

موضوع آقای نيكنام بجا نيست؟
در این زمینه فقط فقهای شــورای نگهبان مسئول 

هستند.
  با توجه به خأل های قانونی کــه درباره انتخابات 
شوراهای شهر و روستا وجود دارد، فكر نمی کنيد با 
اصالح قانون انتخابات می شود جلوی به وجود آمدن 

چنين شائبه هایی را گرفت؟
البته در زمانی که قانون انتخابات اصالح شود با توجه 
به مشكالتی که در انتخابات شــوراها داریم، می توانیم 

بررسی های الزم را انجام بدهیم.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با »شهروند«:دولت

رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی نظر شورای نگهبان درباره »سپنتا نیکنام« الزم االجرا ست
دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی 

منصوب شد
ایلنا| طی حكمی از سوی کیوان خسروی، معاون 
فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، 
علیرضا ظریفیان یگانه به عنوان رئیس مرکز ارتباطات 
و اطالع رســانی دبیرخانه منصوب شد. ظریفیان از 
مدیران باسابقه در حوزه روابط عمومی است و پیش 
از این به مدت ١٢ سال مدیرکل تبلیغات وزارت دفاع 

و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده است.

ترك همدانی خبر داد: 

ابالغ رأی پرونده آمران حمله به 
علی مطهری

ایســنا| وکیل مدافع علی مطهری از ابالغ رأی 
پرونده آمران حمله به علی مطهری در شیراز خبر داد. 
مصطفی ترك همدانی گفت: به موجب آیین دادرسی 
جرایم نیروهای مسلح انتشــار احكام دادگاه های 
نظامی ممنوع است و با پرهیز از انتشار دادنامه صرفا 
به ابالغ دادنامه و این که این رأی به لحاظ انشــایی و 
اســتناد به حقوق کیفری ارزش باالیی دارد اشاره 
می کنم. ضمن این که قاضی محترم دادگاه نظامی 
آقای صفری در چنــد فراز از دادنامه از ســخنان و 
دســتورات مقام معظم رهبری نیز بهره برده و رأی 
الزم را صادر کرده اند. وی افزود: حال باید دید موکلم 
با وجود مكاتبه پیشین به ریاست دادگاه که رضایت 
را منوط به معرفی فرمانده خاطی کرده بودند، درباره 
رضایت به محكومین چه تصمیمی خواهند گرفت؛ 
البته این رأی هنوز قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی 
است. وی افزود: این رأی اجماال مبنی بر محكومیت 
بوده و در ١٦ شهریور ماه صادر و به من اعالم شد، اما 

حكم صادره به طرفین پرونده ابالغ نشد.

دادستان تهران: 

ارسال نامه از سوی دیوید کامرون 
برای زاغری، موید ارتباط وی با 

انگلستان است 
ایســنا| عبــاس جعفری دولت آبــادی در 
سیزدهمین نشست شــورای معاونان دادستانی 
تهران بــه وضع برخی محكومان امنیتی اشــاره 
کرد. وی در توضیح اقدامات ســهیل عربی اظهار 
کرد: نامبرده به ســاحت پیامبر اســالم)ص( و 
ائمه معصومین ســالم اهلل علیهــم و قرآن کریم 
اهانت کرده اســت. این فرد عــالوه بر توهین به 
مقدســات، با مصادیق اتهامی دیگری شــامل 
توهین به مســئوالن نظام، فعالیت تبلیغی علیه 
نظام و انتشــار تصاویر مبتــذل و... نیز مواجه و 
محكومیــت یافته که حكم اشــد درحــال اجرا 
است. جعفری دولت آبادی ضمن انتقاد از کسانی 
که از متهــم مذکور حمایــت می کنند و مدعی 
نقض حقوق وی هستند، اظهار کرد: حكم اولیه 
وی اعدام بود و نقض این حكم توســط دیوانعالی 
کشور و تبدیل آن به حبس، موید استقالل قضات 
و همچنین عزم دســتگاه قضائی بــر صدور رأی 
براساس قوانین است. متهم دیگری که دادستان 
تهران درخصوص وی اطالع رســانی کرد نازنین 
زاغری بــود که در این زمینه اظهار کرد: شــوهر 
وی تبعه انگلســتان و خود وی نیز دارای تابعیت 
مضاعف از انگلستان بوده و در سیستم آن کشور 
فعالیت می کرده اســت. وی مســئول آموزش 
خبرنگاری آنالین بی بی ســی فارســی بوده که 
با هدف جــذب و آموزش افرادی بــرای فعالیت 
تبلیغی علیه ایــران اقدام کرده اســت. جعفری 
دولت آبادی ارســال نامه از سوی دیوید کامرون 
نخست وزیر سابق انگلیس برای نازنین زاغری را 
موید ارتباط وی با دولت انگلستان و اهمیت این 

متهم برای آن کشور دانست.

قائم مقام وزیر کشور: 

سایر استانداران با حوصله بیشتر 
انتخاب می شوند

ایرنا| قائم مقــام وزیر کشــور تأکید کرد: 
سایر اســتانداران با حوصله بیشتری انتخاب 
می شــوند. سیدحسین  هاشــمی در حاشیه 
دومین کنفرانس پدافند غیرعامل و پیشرفت 
پایدار در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر انتخاب و تعیین مابقی اســتانداران 
گفــت: کار انتخاب باقی اســتانداران درحال 
انجام است. وی افزود: امیدواریم با تدبیری که 
وزیر کشور با هماهنگی رئیس جمهوری انجام 
می  دهند و با حوصله بیشــتر بــه زودی باقی 

استانداران هم انتخاب شوند.

نوبخت در نشست خبری: 

برخی سعی می کنند به دشمنان 
بیرون کشور گرا بدهند

شهروند| محمدباقر نوبخــت دیروز در نشست 
هفتگی خود با اصحاب رســانه به دســتاوردهای 
اقتصــادی دولت در شــرایط تحریــم پرداخت؛ 
مثبت کردن رشــد منفی اقتصاد و ترمیم بسیاری 
از مشكالت و مســائل در این زمینه که به پیش از 
روی کارآمدن دولت مســتقر برمی گشت ازجمله 
دستاوردهای مهمی اســت که سخنگوی دولت بر 

آنها تأکید کرد. 
نوبخت با انتقاد از ارزیابی و آنچه وی »گرا«دادن 
مخالفان و منتقدان دولت به دشمنان بیرون کشور 
خوانده، تصریح کرد: چرا بعضی ها سعی می کنند به 
دشمنان بیرون کشور گرا بدهند که خزانه ما خالی 
است؟ در شرایط تحریم ما رشد منفی اقتصادی را 
مثبت کردیم، باور کنید ما این قــدرت را داریم که 

ایستادگی کنیم.
ســخنگوی دولــت ادامــه داد: تا روز گذشــته 
٢۰ هزار میلیارد تومان از ســوی ســازمان برنامه و 
بودجه به خزانه تخصیص داده شــده است و تا این 
زمان بیش از ٥۰ درصد به استان ها اعتبار تخصیص 
دادیم. نوبخــت با بیان این که وضــع ذخیره بانک 
مرکزی و صندوق توسعه ملی مطلوب است، گفت: 
در آخرین دیدار کــه کارگزاران دولــت با رهبری 
داشتند، گفتند تعامل سازنده با کشورهای جهان 
داشته باشید و امروز شاهد هستید آمریكا منزوی 

است که نشأت گرفته از سیاست درست است. 
تغييرات مرزی با عراق موقتی است 

نوبخت درباره بسته شــدن برخــی از مرزهای 
مشترك ایران با اقلیم کردستان و ارتباط آن به سفر 
سردار ســلیمانی گفت: ارتباط این امر در مجموعه 
مصالح نظام و کشــور تعریف می شود. سخنگوی 
دولت درباره نگرانی مرزنشینان در مورد فعالیت های 
اقتصادی بر اثر انسداد مرزها گفت: قبال هم گفته ام 
این تغییرات موقتی است. دولت عراق شرایط خاصی 
دارد، بخشی از خاکش در اشغال جنایتكاران داعش 
است و از سوی دیگر برخی از مسائل در اقلیم هایش 
مطرح است و تالشمان این است که با دولت قانونی 

عراق فعالیت های مرزی داشته باشیم.
وزرای علوم و نيرو به زودی معرفی می شوند

نوبخت درباره تغییر تقویم آموزشی عنوان کرد: 
دولت تصمیمی در این باره ندارد. سخنگوی دولت 
درباره تعیین وزیر علوم و نیرو اظهار کرد: به زودی این 

نفرات هم اعالم می شوند.
هنر دیپلمات های ما است که توانسته اند 

آمریكا را منزوی کنند
سخنگوی دولت درباره بیانیه سه کشور اروپایی 
برای حفظ برجام عنوان کــرد: در حال حاضر یک 
موضوع مهم تحت عنوان برجام در سخنرانی آقای 
ترامپ و آمریكا وجــود دارد کــه در این خصوص 
هم ایاالت متحده تنهاست و مشــاهده کردید که 
بالفاصله خانم موگرینی به صورت زنده جواب داد. 
سخنگوی دولت ادامه داد: آلمان، انگلیس و فرانسه 
هم بیانیه ای دادند. دنیا طرف ایران است و حاال شاید 
نصف و نیمه اســراییل و چند کشور قبیله ای کنار 
آمریكا باشــند؛ اما این هنر ایران است و آمریكا باید 
آن گوشه بماند و از گوشه صحنه سیاسی خارج شود 
و این هنر دیپلمات های ماست که توانسته اند آمریكا 

را منزوی کنند.
رئيس جمهوری هميشه ارتباطات مستمری 

با مردم دارد
سخنگوی دولت در پاســخ به برنامه دولت برای 
تسریع در پاسخگویی به اعتراضات سپرده گذاران 
موسسات مالی گفت: پرونده این موسسات در حال 
حاضــر در محاکم قضائی اســت و قانون چگونگی 
برخورد بانک مرکزی را مشخص کرده و بانک مرکزی 
در آن چارچوب ها عمل می کند. در بسیاری از موارد 
پرداخت هایی که تا سقف تعیین شده بود، صورت 
گرفته است؛ مابقی هم پرداخت خواهد شد. ما همه 
تالشــمان این اســت که هیچ یک از هموطنانمان 
اندوخته شان از دستشان نرود. وی درباره سفرهای 
اســتانی در دولت دوازدهم گفت: رئیس جمهوری 
همیشه ارتباطات مســتمری با مردم دارد؛ چه به 
صورت مجازی و چه به صورت حضور فیزیكی، زمانی 
که این برنامه عرضه شــد، اطالع رسانی های الزم 

صورت خواهد گرفت.
مد شده که بگویند دولت سياست های 

اقتصاد مقاومتی را انجام نمی دهد
رئیــس ســازمان برنامه و بودجه درباره رشــد 
٨ درصــدی گفــت: ٦٥ هزار میلیــون دالر باید 
ســرمایه گذاری خارجــی صورت گیرد تا رشــد 
اقتصادی صورت بگیرد. وی دربــاره انتقاد برخی 
از اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام مبنی 
بر این که سیاست های اقتصاد مقاومتی پیشرفتی 
نداشته اســت، گفت: دولت تمام تالش خود را در 
این باره کرده است؛ این سیاست از سوی عالی ترین 
مرجع نظام ابالغ شد و ما پیگیری می کنیم منتها 
این مد شده اســت در کشــور که بگویند دولت 

سیاست های اقتصاد مقاومتی را انجام نمی دهد. 
پاسخ نوبخت به شهردار تهران

نوبخــت دربــاره اظهــارات دو  روز  گذشــته 
محمدعلی نجفی، شهردار تهران در عدم تخصیص 
منابع شهرداری در ٦ ماهه اول  سال از سوی  دولت 
گفت: در ٦ ماهه اول  ســال ۳۰ هزار  میلیارد تومان 
اعتبارات طرح های عمرانــی تخصیص یافته که 
بخشی از آن به دستگاه ها پرداخت شده و بخشی 
هم از طریــق خزانه پرداخت می شــود و  به جای 
این که در رسانه ها این حرف ها را بزنند به مسئول 
مربوطه در ســازمان مراجعه کنند و ببینند چقدر 
پرداخت شــده و چه مقدار به خزانه داده شده، ما 
طبــق روال پرداخت ها را تا پایان  ســال خواهیم 

داشت.
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میز سیاست
وکيل بابک زنجانی: بعيد است حكم اعدام 

موکلم به این زودی ها اجرا شود
ایلنا نوشت: رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی 
در رابطه با حضور خواهر بابک زنجانی در دادســرای 
عمومی و انقالب تهران گفت: حضور خواهر ایشان در 
دادسرا مربوط به پرونده آقای بقایی یا زنجانی نیست. 
وی به بخش نظارت به زندان مراجعه کرده بود تا چند 
کتاب به آن جا بدهد که بدســت برادرش برسد و این 

حضور همزمان شده بود با جلسه دادگاه بقایی.
او، در رابطه با آخریــن وضع پرونده بابک زنجانی و 
در جواب شایعاتی مبنی براینكه اجرای حكم زنجانی 
نزدیک است، گفت: بعید می دانم حكم موکلم به این 
زودی ها اجرا شود و این شایعاتی که اخیرا مطرح شده 

است، اصال صحیح نیست.
این حقوقدان در پاسخ به اظهارات قاضی مقیسه که 
گفته بود زنجانی بیان کرده قصد برگرداندن پول ها را 
ندارد، گفت: کسی که حكم اعدامش قطعی شده است 
و با برگرداندن پول ها امكان تخفیف در مجازاتش است 
چنین حرف هایی نمی زند و بعید می دانم این حرف 

صحت داشته باشد.

بادامچيان: آیت اهلل مهدوی کنی تأیيد کرد 
 واال موتلفه موافق همكاری 

با احمدی نژاد نبود
ایســنا نوشــت: اســداهلل بادامچیان می گوید 

حزب متبوعش یعنی موتلفه اســالمی در زمان 
ریاســت جمهوری احمدی نژاد موافق همكاری با 
او نبوده اما تأیید آیــت اهلل مهدوی کنی برای آنها 
در این حزب، حجت شــرعی شده است. اسداهلل 
بادامچیــان در همایش ملی نكوداشــت آیت اهلل 
مهدوی کنی در دانشــگاه امام صادق ضمن بیان 
این مطلب، ادامه داد: آیت اهلل مهدوی کنی گفتند 
که اگر نفر بعدی آقــای احمدی نژاد بیاید، خیلی 
مشــكالت پیش می آیــد بنابراین مــا در حزب 
موتلفــه حمایت کردیــم و از این حمایت شــاد 
هستیم. چراکه فرموده آیت اهلل مهدوی کنی به ما 

حجت شرعی داده است.

کرباسچی: استعفای  هادی خامنه ای 
امری عادی است

خبرآنالین نوشــت: دبیرکل حزب کارگزاران 
ســازندگی گفت: »هیأت رئیســه شــورایعالی 
سیاســت گذاری اصالح طلبان درصدد تغییراتی 
هســتند و کارهایــی نیــز در این راســتا انجام 
می دهند اما من نمی توانــم از طرف آنها صحبت 
کنم مگر این که اقدامات آنها به نتیجه برســد و 

خودشان اعالم کنند.« 
دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی توضیح 
داد: »ریاست شورای هماهنگی جبهه اصالحات 
دوره ای اســت؛ برخی از آقایان وقت شرکت در 

جلســات را ندارنــد بنابراین مجبور هســتند 
نماینده خود را به این جلســات بفرستند. امری 
که پیــش از این نیز اتفاق افتاده اســت و عادی 

است.« 
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: 
»احزاب مختلف در این شورا عضو دارند؛ نماینده 
احزاب نیز در این شورا حضور دارند. در برخی از 

موارد و جلسات ممكن اســت احزاب نتوانند در 
جلسات شرکت کنند اما طبق آیین نامه شورای 
هماهنگــی جبهه اصالحات ریاســت مجموعه 
شورای هماهنگی را دبیر باید برعهده بگیرد. در 
مواقعی که دبیر نمی تواند ممكن اســت نماینده 
ایشان ریاســت را برعهده بگیرد که این موضوع 

مهمی نیست و ربطی به اختالفات ندارد.

 نيكنام عضو شورای شهر یزد باقی خواهد ماند
عبدالرضا  هاشم زایی دیگر عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس معتقد است در مورد 
سپنتا نیكنام یک امر غیرقانونی اتفاق افتاده است. او خالف میرزایی نكو به حل وفصل این موضوع 
خوشبین است و در این باره به »شهروند« می گوید: »به نظر من ورود شورای نگهبان و دیوان عدالت 
اداری در این ماجرا غیرقانونی است. این موضوع مصوبه مجلس است و شورای نگهبان آن را تأیید 
کرده است. یک دوره چهارساله  آقای نیكنام عضو شورای شهر بوده است و یک دفعه مسأله خالف 
شرع بودن مطرح می شود.  با اطالعاتی که ما داریم و با توجه به مذاکراتی که صورت خواهد گرفت، 
مشكل حل خواهد شد و آقای نیكنام عضو شورای شهر یزد باقی خواهد ماند. نظر خیلی از دوستان 
ما خارج از مسائل سیاسی و جناحی این اســت که ورود دیوان عدالت اداری به این ماجرا بدعت 

است، اما این موضوع تا یكشنبه یا دوشنبه هفته آینده حل خواهد شد.«
او با بیان این که دیوان عدالت اداری حكم موقت درباره تعلیق نیكنام از عضویت در شورای یزد را 
داده است و همین موضوع به این معنی است که این موضوع قابل تجدیدنظر است، ادامه می دهد: 
»موضوع آقای نیكنام چون مسأله اقلیت هاســت نمایندگان اصالح طلب به ویژه به این موضوع 
حساس هستند. باالخره مسلمانان شهر یزد به آقای نیكنام رأی داده اند که ایشان رأی آورده است. 
من به شخصه خوشبین هستم که این موضوع مانند ماجرای خانم خالقی نمی شود و حل خواهد 
شد.«هاشم زایی می گوید: »این موضوع، موضوع مجلس و شورای نگهبان است و آقای الریجانی 
به عنوان رئیس مجلس باید این موضوع را جدی بگیرد تا با مذاکره با شورای نگهبان حل وفصل 
شود. اگر این موضوع حل نشود، اختیارات مجلس و نظارت آن بر انتخابات شوراها آسیب می بیند.«

چندان به حل وفصل موضوع نيكنام خوشبين نيستم
قاســم میرزایی نكو، عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و عضو کمیسیون 
شوراهای مجلس شورای اسالمی یكی از نمایندگانی است که به این موضوع معترض است و با 
بیان این که انتخابات شورای شهر اخیر بدون هیچ گونه خأل قانونی و کامال هم مستند برگزار شده 
و این که افراد اقلیت های دینی و قومی نمی توانند در انتخابات شرکت کنند مسأله ای غیرقانونی 
است، به »شهروند« می گوید: »ما االن نماینده زرتشتیان را در مجلس داریم که مجمعشان به 
موضوع آقای نیكنام اعتراض کرده اند. ما هم جلسه ای را اوایل هفته آینده با حضور همه اعضای 
هیأت نظارت بر انتخابات شوراها برگزار می کنیم. قانون می گوید همه آزاد هستند در انتخابات 
شورای شهر شرکت کنند، مگر کسانی که مراکز چهارگانه قانونی نظر منفی درباره آنها داده باشند. 
در این صورت هم هیأت نظارت بر انتخابات شوراها باید به یک نظر مسلم برسد که این افراد حق 
شــرکت در انتخابات را ندارند. ولی وقتی این آقا در انتخابات شرکت کرده و رأی آورده است، راه 
ندادن او به شورای شهر به این دلیل که او زرتشتی است و نمی تواند در انتخابات شرکت کند، امری 
غیرمستند و غیرقابل قبول است. « او درباره احتمال ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این 
موضوع می گوید: »مجمع  مصوبات مجلس را بررسی می کند که شورای نگهبان روی آن اِن قلت 
آورده باشد، اما موضوع آقای نیكنام در این مقوله نمی گنجد.«او گفت: »من امیدوار نیستم که این 
موضوع حل وفصل شود. مگر همه مراحل انتخاب خانم خالقی قانونی نبود؟ آقای مطهری هم آن 
موضوع را خیلی پیگیری کرد، اما در آخر خانم خالقی نتوانست به مجلس بیاید و حقش ضایع شد. 

بنابراین من چندان به حل وفصل موضوع آقای نیكنام خوشبین نیستم.«


