
آیت وکیلیان- شــهروند| موضوع سپنتا نیکنام، 
درحال حاضر در حصار اخبــار ضدونقیضی قرار گرفته 
اســت؛ درحالی  که چند روز پیش محمدجواد کولیوند، 
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خبر داده 
بود که عضو تعلیق شده شــورای شهر یزد تا زمان صدور 
رأی نهایی می تواند در جلسات شورا شرکت کند اما روابط 
عمومی دیوان عدالت اداری طی اطالعیه ای خبر از این داد 
که دســتور موقت صادره درخصوص عضو شورای شهر 
یزد به قوت خود باقی است.  این درحالی  که چند نماینده 
مجلس در گفت وگو با »شهروند« اذعان کردند که حکم 
تعلیق عضویت سپنتا نیکنام تنها مختص به دیوان عدالت 

اداری نیست.
 سپنتا نیکنام

 نمی تواند در جلسات شورای شهر شرکت کند
اطالعیه دو روز پیش دیوان عدالت اداری درباره سپنتا 
نیکنام پیگیران این مســأله را دچار شــوک کرد؛ روابط 
عمومی دیوان عدالت اداری با صــدور اطالعیه ای اعالم 
کرده که »دستور موقت صادره درخصوص عضو شورای 
شهر یزد به قوت خود باقی است.« در متن کامل اطالعیه 
دیوان عدالت اداری آمده است: »با توجه به برخی اخبار 
در رسانه های جمعی، مبنی بر این که آقای سپنتا نیکنام 
می تواند در جلسات شورای اسالمی شهر یزد حضور پیدا 
کند و به فعالیت خود ادامه دهد یا این که در این قضیه با 
قوه قضائیه توافقی صورت گرفته است، بدین وسیله اعالم 
می دارد: دستور موقت صادره از شعبه ۴۵ دیوان عدالت 
اداری به قوت خود باقی است و در این خصوص از ناحیه 
 ریاســت محترم قوه قضائیه نیز دســتوری صادر و ابالغ 

نشده است.«
 رأی لغو عضویت سپنتا

 توسط قوه قضائیه به تعویق می افتد
همزمان با این اخبار، یک عضو فراکسیون امید مجلس 
در اظهارنظری خبر از این داده کــه »رأی صادره درباره 
ســپنتا نیکنام توســط قوه قضائیه به تعویق می افتد.« 
محمود صادقی با اشاره به ظرفیت قانون اساسی در توجه 
به اقلیت ها از تجدیدنظر احتمالی درباره موضوع سپنتا 
نیکنام خبر داده و بیان کرده که »بعــد از نقل هایی که 
صورت گرفته شــده، گویا قرار است از طریق قوه قضائیه 
اجرای این رأی به تعویق بیفتد تا راه حلی برای این مسأله 

پیدا شود.«
 باید اجازه می دادیم

 سپنتا نیکنام به کارش ادامه دهد
از زمانی که تداوم کار سپنتا نیکنام در عضویت شورای 
شــهر یزد با تعویق مواجه شــده، اصولگرایان مجلس و 
سیاسیون عملگرای این جناح سیاسی کشور هم به دنبال 
اصالح طلبان به حمایت از نیکنام و انتقاد از تصمیم شورای 
نگهبان در این زمینه رو آوردند. حاال رئیس فراکســیون 
نمایندگان والیی مجلس هم با بیان این که تبدیل شدن 

موضوع منطقه ای عضویت عضو زرتشــتی شورای شهر 
یزد به یک موضوع ملی نادرســت بــوده، بیان کرده که 
»بزرگان نباید در این رابطه اظهارنظر می کردند و اکنون 
نیز باید این مشــکل را از طریق مجاری قانونی همچون 
مجمع تشخیص مصلحت نظام حل کنیم.« حمیدرضا 
حاجی بابایی با اشاره به حواشــی ایجادشده در مورد لغو 
عضویت سپنتا نیکنام از شورای شــهر یزد گفته است: 
»ایشــان به هر دلیلی که آمده، مردم به او رأی داده اند و 
به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده؛ بنابراین باید اجازه 
می دادند بماند و کارش را انجام دهد و نیازی به این همه 
غوغا نبود. ما بیکار نیستیم که در رابطه با این مسأله تا این 
حد فضاسازی کنیم. ما در کشور مسائل بسیار مهمتری 

داریم.« 
این حکم مقطعی است

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد اطالعیه 
جدید روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که 
ســپنتا نیکنام نمی تواند در جلسات شــورای شهر یزد 
شرکت کند، به »شــهروند« گفت: »موضوع عضو معلق 
شــورای شــهر یزد از مجاری مختلفی درحال پیگیری 
است و تنها مختص به دیوان عدالت اداری نیست.« علی 
ساری نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی در مورد 
این که آیا اطالعیه جدید دیوان عدالت اداری به قوت خود 
پابرجاست، اظهار کرد: »طبیعتا یکی از مراجع مربوطه در 
مورد سپنتا نیکنام دیوان عدالت اداری است، لذا در وضع 
کنونی این حکم مورد اجرا قــرار می گیرد اما این حکم 
مقطعی است و در روزهای آینده تصمیمات جدیدتری 

اتخاذ می شود.«
 دیوان عدالت اداری 

در سطحی وسیع نمی تواند دخالتی داشته باشد 
همچنین یک عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی 

مجلس در گفت وگو با »شهروند« با اشاره به شرکت نکردن 
سپنتا نیکنام در جلسات شورای شــهر یزد که از سوی 
روابط عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، بیان 
کرد: »دیوان عدالت اداری در ســطحی وسیع نمی تواند 
چندان در این مسأله دخالتی داشته باشد.«شهاب الدین 
بی مقدار نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به تبعات 
اطالعیه جدید صادرشده از ســوی دیوان عدالت اداری 
اظهار کرد: »دیوان عدالت اداری بایــد بداند که درحال 
حاضر این موضوع ابعاد ملــی پیدا کرده و طبیعتا گوش 
و چشــم جهانیان نیز به این موضوع حساس شده است؛ 
روی این اصل باید احکام یا اطالعیه ای که صادر می کند، با 
درنظرگرفتن وجوهات ملی همراه باشد.« همچنین علی 
کرد نماینده مردم خاش در مجلــس نیز در این مورد به 
»شهروند« گفت: »در مجلس صحبت هایی در این مورد 
صورت گرفته است که چنانچه این مسأله از مجاری دیگر 
پاسخی مبنی بر نهایی شدن آن دریافت نکند، ادامه حل 
آن به مجلس کشیده می شــود.« وی افزود: »این هفته 

برای حل این موضوع تعیین تکلیف می کنیم.« 
تصمیم اخیر دیوان دورنمای خوبی ندارد 

یک عضو دیگر کمیســیون اجتماعــی مجلس هم 
با اشــاره به فرآیند طی شــده در موضوع سپنتا نیکنام 
به »شــهروند« گفت: »در این مــورد نظریه ای حقوقی 
الزم است که منبعث از قانون باشد؛ یک بخش آن البته 
مربوط به شریعت اسالم اســت و بخش دیگر آن مربوط 
به قوانین موضوعه اســت.« شــکور پورحسین شقالن 
در مورد چگونگی روند و جایــگاه اقلیت ها در انتخابات 
مجلس و شوراها بیان کرد: »زمانی که بحث نمایندگی 
مجلس می شود، اقلیت های دینی می توانند در مجلس 
نماینده مستقل خود را داشته باشند و کل ایران به اینها 
رأی نمی دهند، بلکه اقلیت های دینی هســتند که در 

چارچوب قوانین جمهوری اسالمی به آنها رأی می دهند. 
مجلس هم وظیفه دارد که مطالبات و حقوق اقلیت ها را 
پیگیری کند.« او افزود: »در بحث شــوراها این مســأله 
متفاوت است؛ زمانی که یک اقلیت دینی در معرض رأی 
مردم قرار می گیرد که بحث حاکمیــت بر مردم مطرح 
نباشد و در این جا طبق آنچه در دوماهه اخیر اتفاق افتاده، 
قانون صورت فرعی به خود می گیرد. شورای نگهبان نیز 
براساس همین قاعده شرعی که غیرمسلمان نمی تواند 
بر مسلمان حاکمیت داشته باشد، کار خود را پیش برده 
اســت.« نماینده مردم پارس آباد در مجلس با اشــاره به 
اطالعیه اخیر دیوان عدالت اداری گفت: »رأی دیوان که 
علی الظاهر با استعالم از شورای نگهبان اتفاق افتاده نیز، 
همین است. باید در اجتهاد را باز گذاشت؛ باید نگاهی به 
حقوق مدرن و حقوق بشر نیز داشته باشیم و با توجه به 
مصالح نظام در مورد این مشکالت تصمیم درست بگیریم. 
به عنوان یک شهروند و تبعه ایرانی معتقدم که اقلیت ها 
هم باید از حقوقی برابر با سایر شهروندان ایرانی برخوردار 
باشند.« پورحسین اظهار کرد: »این مسائل در یک ساختار 
حقوقی می تواند به شکلی منطقی حل شود و طبیعتا در 
چنین مسائلی مرجع تصمیم گیری را نمی توان به یک نهاد 
اختصاص داد؛ به دلیل این که در هر حالتی سبقه سیاسی 
پیدا می کند. آنچه کــه از فرآیند این بحث ها فهمیده ام، 
تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری اگر در یک مقطعی از نظر 
قانونی درست باشد اما دورنمای خوبی از آینده را به تصویر 
نمی کشد. همین تصمیمات و مشابه آن سبب می شود که 

بحث حقوق  بشری برای ما مسأله ساز شود.«
 ماموریت فرد شکایت کننده

 از طرف جناح افراطی
همزمان با اخبار منتشــره در راستای تالش برای لغو 
حکم تعلیقی ســپنتا نیکنام، اخباری جسته و گریخته 
نیز در مورد عامل شــکایت کننده از عضو شورای شهر 
یزد نیز مخابره می شــود؛ درحالی پیــش از این برخی 
شــائبه ها از حضور یک اصالح طلب پشت پرده شکایت 
اولیه از سپنتا نیکنام خبر می داد. غالمعلی سفید، رئیس 
شورای شهر یزد این شــایعه ها را رد کرده و در این مورد 
به »اعتمادآنالین« گفته که »فرد شکایت  کننده علی اصغر 
باقری که نفر ۴۵ انتخابات شورای شهر یزد است، از جانب 
جناح افراطی مامور شکایت از سپنتا نیکنام بود.« رئیس 
شورای شهر یزد در مورد هویت فرد شکایت کننده اینگونه 
توضیح داده کــه »علی اصغر باقری یکی از اعضای جناح 
افراطی یزد است که همیشه در نماز جمعه طومار تهیه 
می کنند؛ چه در زمان دولت اصالحات و همچنین اکنون 
در زمان دولت آقای روحانی. ایشان علیه شخصیت های 
یزدی ازجمله مرحوم صدوقی نیز در نماز جمعه مطلب 
پخش می کند. این آقا چنین ســابقه ای در یــزد دارد و 
همیشه دنبال اختالف است. ایشان از طرف جناح افراطی 

برای شکایت از آقای نیکنام مامور شده بود.«

میز خبر

وزیر اطالعات:

 مراسم اربعین حسینی
 با امنیت کامل برگزار شد

ایســنا| وزیر اطالعات اظهار کرد: خوشبختانه 
مراسم اربعین حسینی با امنیت خوبی برگزار شده 
است و تا این لحظه هیچ اتفاق امنیتی نیفتاده است. 
حجت االسالم و المسلمین محمود علوی که خود در 
مراسم راهپیمایی حســینی در عراق شرکت کرده 
است، در مورد وضعیت امنیتی این مراسم باشکوه، 
گفت: وضعیت عراق متفاوت از ایران اســت چرا که 
در ایران حدود ۴0 سال اســت که نظام جمهوری 
اسالمی ایران مستقر شــده و نهادهای اطالعاتی و 
امنیتی به خوبی و با اشراف مشغول به کار هستند 
و طبیعی اســت که هرگونه حرکت مشــکوکی را 
بتوانند شناسایی کنند و زیر ضرب ببرند، اما وضعیت 
در کشور عراق تفاوت زیادی با ایران دارد. وی ادامه 
داد: تا چندی پیش داعش بخــش زیادی از عراق را 
در تصرف خود داشــت و طبیعی اســت که اکنون 
با توجه به شکست هایی که خورده نیروهای آن در 
شهرها پراکنده می شــوند و به عملیات تروریستی 
روی می آورند و تالش می کنند که با یک سلســله 
بمب گذاری هــا و اقدامــات تروریســتی به نوعی 
موجودیت خود را اســتمرار ببخشــند و با اینگونه 
اقدامات وحشــیانه اعالم موجودیــت کنند. وزیر 
اطالعات ادامه داد: طبیعی است که برقراری امنیت 
در چنین کشوری با چنین ویژگی هایی خصوصیات 
خاص خود را می طلبد و خوشبختانه دستگاه های 
اطالعاتی عراق با ما همکاری خوبی دارند و ما نیز با 

آنها همکاری خوبی داریم. 

عضو هیات رئیسه مجلس خبر داد:

 تکذیب خبر
 استیضاح وزیر آموزش و پرورش

ایلنا| عضو هیات رئیســه مجلس اعالم کرد که 
نامه ای حاوی درخواســت نماینــدگان به منظور 
اســتیضاح آقای بطحایی به هیات رئیسه مجلس 
نرسیده اســت. اکبر رنجبرزاده با اشاره به خبرهای 
مرتبط با اســتیضاح وزیر آموزش و پرورش، گفت: 
نامه ای حاوی درخواســت نماینــدگان به منظور 
اســتیضاح آقای بطحایی به هیات رئیسه مجلس 
نرسیده اســت. نماینده مردم اســدآباد در مجلس 
شورای اســالمی خبرهای منتشر شده در رسانه ها 
را کذب خوانــد و افزود: خبری از این باب از ســوی 
نمایندگان به هیات رئیســه مجلس نرسیده است 
و از اساس چنین موضوعی مطرح نشده و این خبر 
شایعه مطلق است. عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اسالمی که با خانه ملت گفت وگو می کرد، اضافه کرد: 
حتی در این رابطه زمزمه های میان نمایندگان رد و 

بدل نشده است.

پزشکیان: 

از این که جوابگوی مشکالت نیستیم 
شرمساریم 

تسنیم| نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
عدالت از اصول شیعه است و این که افرادی دوستان و 
آشنایان خود را بدون در نظر گرفتن شایسته ساالری 
دارای شغل کنند عدالت نیست. مسعود پزشکیان در 
همایش اربعین حسینی در مصالی امام خمینی)ره( 
شهر رشت با بیان  این که نزدیک به ۴0 سال است که 
ایران توسط انقالب شیعیان اداره می شود، گفت: باید 
جامعه ای می ساختیم که با راست گویی و تعهد عجین 
شده باشد و جامعه اسالمی ایران می بایست زینت اهل 
بیت می شد و بر پایه برادری، انصاف و عدالت استوار 
می بود اما آیا جامعه ما امروزه این گونه است. پزشکیان 
با اعالم این کــه از این که نمی توانیم جوابگوی خیلی 
از مشکالت جامعه باشیم، شرمساریم اعالم داشت: 
بزرگترین مشکل کشور بیکاری است و حتی افرادی 
که  مــدارک باالی تحصیلی دارنــد، بیکارند. این راه 
امام حسین)ع( نیست که عده ای باالی صدها میلیون 
تومان در ماه درآمد داشته باشند و افرادی برای تأمین 
نان شب خود معطل باشند. پزشکیان با تأکید بز این که 
انصاف و عدالت در جامعه امروزی دنبال نمی شــود 
خاطرنشان کرد: عدالت از اصول شیعه است و این که 
افرادی دوستان و آشنایان خود را بدون درنظرگرفتن 
شایسته ساالری دارای شــغل کنند عدالت نیست. 
نایب رئیس مجلس شورای اســالمی با بیان این که 
همگان باید به قانون تصویب شده پایبند باشند اعالم 
داشــت: در اجرایی کردن قانون یارانه ها خالف عمل 
شــده و از کنار اجرایی کردن آن گذشتند و افراد به 

قانونی که نوشتند،  پایبند نبودند. 

معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد: 

 نمایندگان مجلس
 ۴۰نفر بیشتر می شوند

ایلنا| معاون سیاســی وزیر کشور از موافقت این 
وزارتخانه با افزایش ۴0نفری تعــداد نماینده  های 
مجلس شورای اسالمی خبر داد. اسماعیل جبارزاده 
درخصوص افزایــش تعداد نماینــدگان مجلس 
شورای اســالمی، با بیان این که وزارت کشور موافق 
افزایش ۴0نفری نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
است، تصریح کرد: وزارت کشور در کمیسیون های 
مربوطه و در حوزه کارهای عملیاتی همراهی الزم را 
با قانونگذاری خواهد داشت. با توجه به این که طبق 
قانون هر ۱0 سال باید ۲0 نماینده به مجلس شورای 
اسالمی اضافه شود و از سوی دیگر از ۲0 سال گذشته 
تاکنون تعداد نمایندگان افزایــش نیافته، اهتمام 
جدی برای اجرای قانون وجــود دارد. او تأکید کرد: 
تعداد نمایندگان مجلس شــورای اسالمی افزایش 
خواهد یافت لذا در حوزه معاونت سیاســی وزارت 
کشور و ســایر بخش  ها تالش خواهیم کرد تا موانع 

رفع و اجرای قانون تسهیل شود. 

رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت: 

 دولت جدید آمریکا 
مهارت خاصی در جیب بری دارد 

پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری| 
حسن روحانی در جلسه هیأت دولت، لزوم وحدت 
و همدلی کشورهای منطقه را مورد تأکید قرار داد 
و گفت: درخصوص توطئه گری و دشمنی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی نسبت به منطقه تعجبی وجود 
ندارد، چرا که اینها همواره و در طول ســالیان دراز 
بدخواه ملت های منطقه بوده و پیوسته برای حضور 
و ســلطه خود در منطقه بهانه تراشی می کردند تا 
بدین وســیله نفت و ثروت منطقــه را غارت کرده 
و در مقابل تســلیحات خود را به فروش برسانند و 
دولت اخیــر آمریکا مهارت خاصــی در این زمینه 
 و جیب بری نســبت به کشــورهای منطقه به ویژه 

عربستان سعودی دارد.
روحانی بــا ابراز شــگفتنی از اقدامــات برخی 
کشــورهای منطقه، اظهارداشــت: امروز ســوال 
اینجاست که دشــمنی هایی که عربستان سعودی 
نســبت به مردم منطقه آغــاز کرده چــه فایده و 
خاصیتی می تواند برایش داشته باشد و چگونه افکار 

سران این کشور راضی به این دشمنی ها شده است.
رئیس جمهوری با بیان این که جمهوری اسالمی 
ایران به جز خیرخواهی نیت دیگری برای ملت های 
منطقه نداشته و هیچ گاه نخواهد داشت، گفت: در 
طول تاریخ روابط دوســتانه و برادرانه ای بین ملت 
ایران و ملت عربســتان وجود داشته است.روحانی 
اضافه کرد: حاال بر فرض که عربستان با ملت ایران 
دشمنی می کند، چرا با ملت یمن خصومت می ورزد 
و ملتی را که در همســایگی اش قــرار دارد، مرتباً 
بمباران می کند.رئیس جمهوری خطاب به ســران 
عربستان سعودی گفت: با مردم سوریه و عراق چرا 
دشــمنی می کنید و چرا داعش را تقویت کرده و به 
جان مردم منطقه انداختید؟ چرا در امور و حکومت 
لبنان دخالت می کنید؟ در تاریخ موردی را ســراغ 
نداریم که کشوری برای دخالت در امور کشور دیگر، 
مسئول آن کشور را آنچنان که به نظر می رسد، در 
کشورش مجبور به استعفا کند. این در تاریخ منطقه 
بی سابقه است. با این راهی که در پیش گرفته اید به 
کجا می خواهید برسید؟روحانی تصریح کرد: اگر در 
عربستان با مشکالت داخلی مواجه هستید، به دنبال 
برطرف کردن آن مشکل باشید، چرا به خاطر مشکل 
داخلی خود، قصد دارید دیگران را با مشکل مواجه 

کنید و علیه همه ملت های منطقه حرف بزنید؟
رئیس جمهوری تأکید کرد: شما قدرت و جایگاه 
جمهوری اســالمی ایران را به خوبی می شناسید و 
بزرگتر از شماها نتوانستند علیه ملت ایران کاری از 
پیش ببرند. آمریکا و اذنابش تمام امکانات و قدرت 

خود را بسیج کردند، اما نتوانستند کاری بکنند.

جهانگیری: 

 گردهمایی اربعین
 یکی از نمادهای جهان اسالم است

ایســنا| معاون اول رئیس جمهوری در جریان 
سفر به عراق و شرکت در گردهمایی بزرگ اربعین، 
راهپیمایی اربعین را ســنتی دیرینــه برای حفظ 
نهضت عاشورا دانســت و گفت: این مراسم که هر 
 سال باشکوه تر از  سال قبل برگزار می شود، به یکی 
از نمادهای جهان اســالم و مبارزه با ظلم و حمایت 
از مظلومین تبدیل شــده و نیز نمادی برای معرفی 
چهره مهربان، صلح طلب و رحمانی اسالم و تشیع به 
جهانیان است.اسحاق جهانگیری هدف از سفر خود 
را شرکت در مراسم دینی و مذهبی اربعین در کنار 
عاشقان امام حسین)ع( و نیز عرض ارادت به ساحت 
مقدس ائمه اطهار)ع( عنوان کــرد و افزود: دولت و 
مردم عراق میزبانان خوبی هستند و مردم این کشور 
در مسیر نجف به کربال تمام دارایی خود را خالصانه 

در اختیار زائرین قرار می دهند.

استاندار تهران: 

 تجمعات مردمی مقابل مجلس
 ابعاد امنیتی ندارد

ایلنا|  اســتاندار تهران با بیان این که تجمعات 
مردمی مقابل مجلس ابعاد امنیتــی ندارد، گفت: 
مردم هر بار که مشکلی دارند، به راحتی مقابل مجلس 
جمع می شوند، حرف شــان را به گوش نمایندگان 
می رســانند و محل را ترک می کنند و ما هیچ گاه 
از ناحیــه این نوع تجمعات مردمی با مشــکالت و 
چالش امنیتی روبه رو نبودیــم.او در توضیح علت 
اعمال محدودیت ها در برگــزاری برخی تجمعات 
مقابل مجلس اعالم کــرد: اعمال این محدودیت ها 
عمدتاً به خاطر شرایطی اســت که در دوره فعلی با 
آن روبه رو هستیم. درواقع هر زمان که شرایطی که 
از خارج از کشور به ما تحمیل شده، تغییر کند طبیعتاً 
محدودیت های احتمالی نیــز دچار تغییر و تحول 
خواهد شد.استاندار تهران در واکنش به این که اعمال 
محدودیت در برگزاری تجمعــات مردمی به بهانه 
شرایط خاص امنیتی منطقه ممکن است تا مدتی 
نامعلوم ادامه یابد، گفت: اتفاقا به همین دلیل به دنبال 
این هستیم که محوطه ای را به طور انحصاری برای 
برگزاری این نوع تجمعات درنظر بگیریم تا کسانی که 
اعتراضاتی دارند، بتوانند در این محوطه صدای شان 

را به گوش نمایندگان مجلس برسانند.
استاندار تهران  تأکید کرد: مسأله مهمی که باید 
به آن توجه داشته باشــیم این است که طی ۴ سال 
گذشته یعنی در دولت نخســت آقای روحانی در 
ارتباط با اجتماعات قانونی انتخاباتی، سیاســی و 
اعتراضی که مجوز رسمی دریافت کردند، هیچ گونه 
برخوردی نداشتیم و تمام کسانی که برای برگزاری 
اجتماعات خود از وزارت کشور مجوز گرفتند، موفق 
به برگزاری تجمعات خود شده و هیچ گونه برخوردی 

نیز با آنها صورت نگرفته است.
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توقیف کیهان و واکنش ها به آن 
شــهروند|  دو روز پیــش خبــری بــر تارنمای 
خبرگزاری ها قرار گفت که واکنش های زیادی را به ویژه 
در فضای مجازی برانگیخت؛ »روزنامه کیهان برای دو 
روز توقیف شد« این خبر را دادستانی تهران اعالم کرد 
و اذعان داشت که براساس شکایت دبیرخانه شورایعالی 
امنیت ملی مبنی بــر اقدام روزنامــه کیهان برخالف 
سیاست های اصولی و بّین جمهوری اسالمی ایران در 
مســائل و امنیت منطقه ای، این روزنامه را برای دو روز 
)شنبه و یکشــنبه همین هفته( توقیف کرده است. به 
دنبال این خبر، دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات اعالم 
کرد، دوشنبه هفته گذشته- ۱۵ آبان ماه- درجلسه ای 
مقرر شد به روزنامه کیهان بابت تیتر »شلیک موشک 
انصاراهلل به ریــاض، هدف بعدی دوبــی«، که خالف 
مصالح و امنیت ملی تشــخیص داده شــد، تذکر داده 
شــود. بعد از انتشار این خبر، حســین شریعتمداری 
مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت: بعید است به خاطر 
دفاع از مســلمانان یمن »کیهان« توقیف شود. او در 
پاســخ به فارس درباره خبر توقیــف دوروزه کیهان از 
سوی دادســتانی گفت: خبر را در سایت خبرگزاری ها 
دیده ام و تاکنون چیزی به ما ابالغ نشــده اســت ولی 
بســیار بعید می دانم کــه شــورای عالی  امنیت  ملی 
حمایت از جنایتکاران کودک کش آل سعود و اماراتی ها 
را بر حمایــت از مردم مظلوم یمن ترجیــح بدهد و از 
دادستانی هم انتظار نمی رود که کیهان را به خاطر دفاع 
از مسلمانان مظلوم یمن توقیف کند. وی افزود: کالن 
 سرمایه داران برج نشین امارات باید از تیترهای »کیهان« 
نگران شده باشــند و نه مســئوالن محترم خودمان.

عزت اهلل ضرغامی یکی از شــخصیت های سیاسی بود 

که در واکنش به توقیف روزنامه کیهان در صفحه توییتر 
خود نوشــت: »تخم دو زرده امنیت ملی ها در توقیف 
دو روزه کیهان مبــارک! تخم دو زرده امنیت ملی ها در 
توقیف دو روزه کیهان مبارک! ولی فتنه ســعودی نیاز 
به تیتر کیهان ندارد. با خوانش هــای فرا متنی به آنان 
»گرا« ندهیم.«مهدی محمدی یکی از فعاالن سیاسی 
اصولگرا هم در کانال تلگرامی اش درباره توقیف روزنامه 
کیهان نوشت: »اشکالی ندارد که یکی دو روزی کیهان را 

تعطیل کنند. فدای سر حاج حسین!«
توافق  رفع حصر تا پایان امسال 

ایلنا نوشت: رئیس کتابخانه ملی درباره رفع حصر 
گفت: این مباحث خاص است که باید با مذاکره ای که 
آقای روحانی شــروع کرده، به سرانجام برسد. توافقی 
صورت گرفته که تا پایان  سال ۹۶ دامنه حصر آرام آرام 
کم یا برداشــته شود.اشــرف بروجردی درباره برخی 
گمانه زنی ها مبنی بر این که رئیس جمهوری به اردوگاه 
اصولگرایی خود بازگشــته و گردش به راســت کرده 
اســت، گفت: من چنین باوری ندارم، افراد بسیاری از 
رئیس جمهوری گله دارند اما بنا نیست هر گله ای صحیح 
باشــد.وی ادامه داد: رئیس جمهوری که فرزند پیغمبر 
نیست. او هم ایراداتی دارد اما این گله مبنی بر این که وی 
از اصالح طلبی عدول کرده باشد را قبول ندارم؛ روحانی 

همچنان یک اصالح طلب است.
رحمت اهلل بیگدلی: زمان دیدارم 

با کروبی مشخص نیست
اعتماد آنالین نوشت: در روزهای اخیر اخباری 
مبنی بر دیدار برخی از اعضــای حزب اعتمادملی با 
مهدی کروبی در رسانه ها منتشر شده است. دوهفته 
پیش خبر دیدار اسماعیل دوستی رسانه ای شد و گفته 

می شــود که به  زودی هم رحمت اله بیگدلی ، استاد 
حوزه و دانشگاه و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد 
ملی مالقاتی با کروبی خواهد داشــت. او دراین باره با 
تأکید بر این که این خبر به صورت کامال غیررسمی 
و از طریق دوســتانش در مجلس و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به او داده شده است، می گوید که گویا 
با تصویب شورایعالی امنیت ملی مقرر شده که سه نفر 
با ایشان دیدار داشته باشند و گفته می شود که یکی 
از آنها هم من هســتم.او ادامه داده است: به  هرحال، 
ما از سال ها پیش هر زمان که فرصتی پیدا کرده ایم ، 
گفته ایم که اجازه داده شود با محصوران یعنی آقای 
کروبی و آقای موســوی و خانم رهنــورد دیدارهایی  
انجام شــود. من خودم هم در دیدارهایی که با برخی 
از مسئوالن داشته ام، وقتی صحبت از حصر به میان 
آمده و برخی نگرانی ها ازجمله امکان واردشدن شوک 
به جامعه از رفع حصر و برخی احتماالت عنوان شده 
است، پیشنهاد داده ام برای رفع این نگرانِی و ازجمله 
این که به جامعه هم شــوک وارد نشود و مشکلی هم 
پیش نیاید، بهترین روش این اســت که اجازه دهند 
ابتدا برخی دوستان و نزدیکان با هر سه محصور دیدار 
کنند و به تدریج این دایره گسترده شود تا به فضل الهی 
به  صورت طبیعی  رفع حصر شود. هدف ما باید صرفا 
رفع حصر به نفع نظام و منافع ملی و کشور  و محصوران 
باشــد. ما نباید در دام عملیات روانــی افراطیون از 
جناح های مختلف بیفتیم که به  دنبال کاسبی از مقوله 

حصر هستند. 
قائم مقامی: حجاب واجب شرعی است

 اما اجباری نیست
ســیدعباس  آیت اهلل  نوشــت:  خبرآنالین 

قائم مقامی روحانی نواندیش و عضو جامعه روحانیت 
مبارز گفت: این که حجاب یک واجب قطعی شرعی 
است، یک چیز است و این که کسی بتواند به استناد 
وجوب شرعِی حجاب، زنان را مجبور به حجاب کند، 
بحث دیگری است. حجاب مثل نماز است. مگر نماز 
اجباری است؟ هیچ اجباری وجود ندارد. منتها فرق 
حجاب با نماز در این است که بعضی از احکام شرعی 
هستند که صرفا وجه فردی ندارند بلکه وجه اجتماعی 
هم پیدا می کنند و چون وجه اجتماعی دارند، قابلیت 
این که در حکومت اسالمی توسط مراجع قانونگذار در 
قالب قانون قرار بگیرند را دارند. حال اگر چنین اتفاقی 
افتاد و یک حکم شرعی تبدیل به قانون شد، عالوه بر 
وجوب شرعی، الزام و وجوب حقوقی هم پیدا می کند 
ولی این یک امر ثانوی و عارضی اســت. البته قاعدتا 
نماز قابلیت این که یک ماده قانونی بشود را ندارد ولی 
حتی در آن جا هم ممکن است کسی از طریق قانونی 
نماز را اجباری کند؛ کمااینکه شنیدم یک آقایی این 
کار را در کارخانه اش کرده بود! او از جهت قانونی کار 
خالفی انجام نداده؛ چون یک قرارداد فیمابین است. 
در هرحال او نمی تواند بگوید که اســالم گفته که تو 
مجبوری که نماز بخوانی، ولی حق قانونی اش است 
که در یک توافق و قرارداد الزامی، بگوید من مشروط 
بر نمازخواندن با کارگر خود قرارداد می بندم؛ اما اوال 
کار او ربطی به دین و شرع ندارد و نمی تواند بگوید، 
چون دین گفته؛ من دارم این کار را می کنم بلکه یک 
تصمیم و قرارداد شخصی است، ثانیا از جهت اخالقی 
این که از نیــاز دیگران برای الزام بــه یک امر دینی 
استفاده شود، نمی توان آن را یک کار دینی دانست 

و دست کم یک امر غیراخالقی است.

پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری| در اربعین 
شهادت سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم 
و اصحاب با وفای ایشان، حسینیه امام خمینی)ره( میزبان هیأت های 
دانشجویی از سراسر کشور بود و دانشجویان و دانشگاهیان در حضور 

رهبر معظم انقالب اسالمی به عزاداری پرداختند.
در این مراسم رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان کوتاهی در 
جمع دانشــجویان، ضمن تجلیل از مراسم پرشور عزاداری اربعین 
حســینی گفتند: این اجتماعات باید عزم همگان را ثابت و استوار 
کند و مهم است که در این مسیر همواره ثبات قدم داشته باشیم و 

تحت تأثیر ناهمواری ها و دشواری ها قرار نگیریم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: راه تــالش در راه خدا، اقامه 
حق و عدل و راه رســیدن به تمدن و جامعه اسالمی مسیر دشوار و 

پرفراز و نشیبی است اما مشاهده مسیر طی شده در انقالب اسالمی 
و همچنین افق پیش رو، نشانه هایی کامالً امیدبخش، موفقیت آمیز و 

خوش عاقبت را نشان می دهد.

همچنین در ابتدای این مراسم حجت االسالم والمسلمین پناهیان 
با تبیین مفهوم »نصرت ولی خدا« آن را عبارتی عمیق و برجسته 
خواند و گفت: در پناه نصرت ولی خداســت که ایمان و تقوای الهی 

ظهور و بروز می یابد.
وی زیارت اربعین را اوج محبت مردم به ولی خدا دانست و افزود: 
پیاده روی اربعین تمدن ساز و تجلی محبت و ایمان مردم و موجب 
اقتدار حق است. حجت االسالم پناهیان با اشاره به پیاده روی بزرگ 
اربعین خاطرنشــان کرد: فرهنگ پیاده روی اربعین باید در همه 

شئون زندگی و تولیدات فرهنگی جامعه ما تجلی یابد.
در این مراســم، میثم مطیعی نیز به مرثیه خوانی و نوحه سرایی 
پرداخت. در پایان این مراسم دانشجویان نماز ظهر و عصر را به امامت 

رهبر انقالب اسالمی اقامه کردند.

رهبر معظم انقالب در مراسم عزاداری اربعین حسینی: 

مسیر طی شده انقالب، نشانه هایی امیدبخش را نشان می دهد 

نمایندگان مجلس در گفت وگو با »شهروند« درباره اطالعیه جدید دیوان عدالت اداری تأکید کردند: 

حکم دیوان عدالت اداری برای »سپنتا« مقطعی است
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