
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح دیروز )یکش��نبه( در دیدار شرکت کنندگان در 
همای��ش فرماندهان و مدی��ران و رؤس��ای عقیدتی و 
سیاسی نیروی انتظامی، این نیرو را »مظهر حاکمیت و 
امنیت« جمهوری اسالمی خواندند و با تأکید بر این که 
ایجاد امنیت فردی، اجتماعی، اخالقی، و روحی و روانی 
در جامعه از مهم ترین مسئولیت های نیروی انتظامی 
است، گفتند:  الزمه  برقراری امنیت، »اقتدار پلیس« است 

اما این اقتدار باید همراه با عدالت، مروت و ترحم باشد.
رهبر انق��الب اس��المی در ابتدای س��خنان خود با 
تبریک توفیق درک ماه رجب، این ماه و ماه ش��عبان را 
فرصت های��ی گران بها برای تقرب ب��ه ارزش های الهی 
و خودس��ازی و مقدمه  رس��یدن به ماه مبارک رمضان 
دانس��تند و همه  مردم را به بهره گیری بیش از پیش از 

برکات این ماه ها توصیه کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اهمیت ایجاد و اس��تقرار 
امنیت به عنوان مأموری��ت اصلی نی��روی انتظامی را 
نش��ان دهنده  اهمیت س��ازمان این نیرو برشمردند و 
افزودند:  ایجاد امنیت مقوله ای تبلیغاتی و لسانی نیست 

بلکه وجود امنیت را باید مردم احساس کنند.
ایش��ان با تأکید بر این که نیروی انتظام��ی در ابعاد 
مختلف امنی��ت، اعم از امنی��ت در رفت وآمد جاده ای، 
امنیت ش��هرها، مرزها و مراکز مختل��ف نباید به هیچ 
حدی قانع باش��د، تأمین امنیت روانی جامعه را یکی از 
موارد بسیار مهم دانستند و خاطرنشان کردند:  مقابله 
با ناامنی های روانی در جامعه همچون نگرانی خانواده ها 
از حضور فرزندان شان در خیابان ها و بوستان ها به دلیل 
احتمال کشیده شدن آنها به سمت موادمخدر و یا نگرانی 
از کشانده شدن جوانان به سمت فحشا و منکرات، بسیار 
با اهمیت تر از مقابله با ناامنی های فیزیکی است و باید با 

چنین ناامنی هایی به طور جدی مقابله شود.
رهبر انقالب اسالمی جوالن دادن برخی جوان های 
سرمس��ِت غرورِ ثروت ب��ا خودروه��ای گرانقیمت در 
خیابان ها را یکی دیگ��ر از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در 
جامعه برشمردند و تأکید کردند: نیروی انتظامی باید 
برای ابعاد مختلف ناامنی برنامه داش��ته باش��د و با آنها 
مقابله کند. حضرت آیت اهلل خامنه ای الزمه  ایجاد امنیت 
در جامعه را، عمل مقتدرانه پلیس دانس��تند و گفتند:  
نیروی انتظامی مظهر حاکمی��ت و امنیت جمهوری 
اسالمی اس��ت بنابراین باید اقتدار داشته باشد اما این 

اقتدار به معنای ظلم کردن و حرکت بی مهار نیست.
ایش��ان ب��ا تأکید ب��ر این ک��ه ما ب��ه دنب��ال اقتدار 

پلیسی هالیوودی و جوامع غربی و آمریکایی نیستیم، 
افزودند: چنین اقتداری نه تنها امنیت ایجاد نخواهد کرد 
بلکه موجب ناامنی هم خواهد شد. رهبر انقالب اسالمی 
برخوردهای پلیس آمریکا با سیاه پوستان را نمونه هایی 
از اقتدار ظالمانه خواندند و خاطرنشان کردند: در آمریکا 
که اکنون رئیس جمه��وری آن هم یک سیاه پوس��ت 
است، سیاهان به وسیله  پلیس مورد ظلم و بی اعتنایی 
 و تحقیر قرار می گیرند ک��ه چنین رفتاری موجب بروز

 نا آرامی ها نیز ش��ده اس��ت. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
تأکید کردند:  اقتدار مطلوب نظام اسالمی، قاطعیت در 
کنار عدالت، مروت و ترحم اس��ت، همان گونه که ذات 
مقدس پروردگار در عین آن که رحمن و رحیم اس��ت، 

صاحب عذاِب الیم نیز است.
ایش��ان قانون گرای��ی در دو بُعد مواجهه ب��ا مردم و 
همچنین در درون سازمان نیروی انتظامی را ضروری و 
با اهمیت برشمردند و گفتند:  به دلیل سطح گستردگی 
ارتباط نی��روی انتظامی با مردم، س��المت نیرو در این 
سازمان بس��یار مهم اس��ت به گونه ای که یک نیروی 
درس��تکار و قاطع می تواند مایه  آبروی نظام جمهوری 
اس��المی در مقابل دیدگان مردم ش��ود. رهبر انقالب 
اسالمی با تأکید بر لزوم ارتقای جهات اعتقادی و اخالقی 
و همچنین ات��کاء به علم و ابتکارات علم��ی در نیروی 
انتظامی، مسئوالن بخش های مختلف را به همکاری با 

این نیرو توصیه کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنان 
خود از زحم��ات و تالش های نی��روی انتظامی به ویژه 
در ایام نوروز تش��کر و قدردانی کردند. پیش از سخنان 
فرمانده  کل قوا، سردار سرتیپ اشتری فرمانده نیروی 
انتظامی جمهوری اس��المی ایران با ارایه گزارش��ی از 
فعالیت ها و برنامه های این نیرو گفت:  افزایش کش��ف 
جرایم مهم، تداوم مبارزه با سوداگران موادمخدر، ارتقای 
آمادگی برای کنت��رل مرزها، کاه��ش هفت درصدی 
تلفات ناش��ی از تصادفات رانندگی، گسترش ارتباط با 
نخبگان، حرکت پیشروانه در علم و فناوری و پاسداری 
و دفاع از ارزش های انقالبی و اس��المی س��رفصل های 
اقدامات ناجا است. فرمانده  نیروی انتظامی با بیان این که 
برداشتن گام های بلند بدون سازمان متدین و انقالبی 
و ترویج تفکر بس��یجی و مدیریت جهادی و همچنین 
بدون همدلی و هم زبانی ب��ا مردم و همه نهادها ممکن 
نیست، گفت: تمام توان خود را صادقانه و خالصانه به کار 
می گیریم تا به جایگاه پلیسی در شأن و تراز جمهوری 

اسالمی نزدیک تر شویم.

گپروی خط خبر

اقتدار به معنای ظلم کردن و حرکت بی مهار نیست
دیدار فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی با رهبر انقالب: 

   جوالن دادن برخی جوان های سرمست غرور ثروت با خودروهای گرانقیمت از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه است
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معاون امور تقنینی پارلمانی رئیس جمهوری: 

 وزیر کشور نمی توانست
 در جلسه علنی وارد مصادیق شود

عبدالرض��ا رحمانی فضلی، 
وزیر کش��ور دول��ت یازدهم، 
میهم��ان  گذش��ته  روز 
بهارستان نش��ینان بود. دلیل 
حضورش ه��م صحبت درباره 
»ورود پول های کثیف ب��ه عرصه انتخابات« بود، 
حرف هایی که رحمانی فضلی  س��ال گذش��ته 
زد و بارها اعالم کرد ک��ه منتظر دعوت مجلس 
ب��رای توضیح و پاس��خگویی درباره آنهاس��ت. 
اگرچ��ه صحبت های روز گذش��ته او آن چیزی 
نبود که ش��اید رس��انه ها و حت��ی نمایندگان 
مجلس انتظار نداش��تند ام��ا به ه��ر روی او با 
عذرخواهی از طرف رسانه ها در انتشار اخباری 
به قول او، تحریف ش��ده، به موض��وع پول های 
کثیف که اولین بار خودش مط��رح کرد، پایان 
 داد. برخی این صحبت ه��ای رحمانی فضلی را 
عقب نش��ینی خواندند اما برخی دیگ��ر بر این 
باورند که رحمانی فضلی نه تنها عقب نش��ینی 
نکرده بلکه حتی با طرح ای��ن موضوع، به نوعی 
تابوی این مسأله را شکس��ته است. محمدرضا 
خباز، مع��اون ام��ور تقنینی پارلمان��ی رئیس 
جمهوری هم معتقد اس��ت که اگر جلس��ه روز 
گذشته غیرعلنی بود، شاید صحبت های دیگری 
از زبان وزیر کشور ش��نیده می شد. مشروح این 

گفت وگو در پی می آید.
آقای خب�از، صحبت های روز گذش�ته 
آقای رحمان�ی فضل�ی را در صحن علنی 
مجلس با توجه به آنچه او پیش�تر درباره 
پول ه�ای کثیف عنوان ک�رده بود، چطور 

ارزیابی می کنید؟
مدتی اس��ت بحث پول های آلوده در محافل 
سیاس��ی و بین مردم شنیده می ش��ود. در این 
زمینه ه��م افراد مختلفی با نگاه های سیاس��ی 
و بعضی با دغدغه های ملی نگ��ران این جریان 
هس��تند. ش��روع کار هم پ��س از صحبت های 
آق��ای رحمانی فضل��ی، از آن جا ب��ود که وزیر 
کشور و مس��ئوالن نیروی انتظامی و در نهایت 
آقای پ��ور محم��دی، وزیر دادگس��تری به آن 
پرداختن��د. ای��ن حرف ها البته ب��ا زمینه هایی 
پیشتر با نامه رحیمی، معاون اول رئیس دولت 
دهم، پس از محکومیت و نامه آقای مرتضوی، 
سرپرس��ت تامین اجتماعی در دولت دهم قبل 
از محکومیت، ایجاد ش��د. در نهای��ت تمام این 
موارد دس��ت به دس��ت هم داد تا چنین جوی 
در جامع��ه درب��اره پول ه��ای کثی��ف حاکم و 
سوال هایی در اذهان ایجاد ش��ود. اما نکته این 
است که وزیر کشور به این دلیل هشدار داد که 
جلوی گسترده شدن موارد فساد را بگیرد و کار 
درستی هم بود. زمینه های آن هم وجود داشت 
چون در مجلس هش��تم که بنده حضور داشتم 
فردی از طرف دولت برای جلب نظر نمایندگان 
در ماج��رای اس��تیضاحی آم��د و ب��ه بعض��ی 
نمایندگان پول داد که یکی از نمایندگان سیلی 
به صورت این نماینده دول��ت زد. با این زمینه 
فکر می کنید که آیا صحبت هایی که شده غلط 
اس��ت؟ بنابراین باید کس��ی دراین باره هشدار 

می داد تا جدی گرفته شود و گسترده نشود. 
اما صحبت های�ی که آقای وزی�ر دیروز 
در صحن علنی مطرح کرد، کمی متفاوت 
نظ�ر  ب�ه  گذش�ته اش  صحبت ه�ای  از 
 می رس�ید، تا آن جا که تحلیل هایی چون 

عقب نشینی وزیر کشور را دربر داشت.
اینطور نیس��ت. وزی��ر عقب نش��ینی نکرد و 
دلیل��ش را هم توضیح می ده��م. دغدغه مردم 
و نمایندگان منجر به حض��ور وزیر در مجلس 
ش��د. در صحن علنی مجلس صحبت های وزیر 
این بود که او نگفته اس��ت که نمایندگان فعلی 
مجلس به وسیله پول های کثیف رأی آورده اند 
یا از این طریق وارد مجلس شده اند. وزیر از ابتدا 
می خواست بگوید که اتفاق خاصی نیفتاده ولی 

نگران است که این اتفاق بیفتد.
این نگرانی ها باالخره نشانه هایی داشته 
است. نش�انه ها یا به قول خود آقای وزیر 
اسناد و مصادیقی که افکار عمومی منتظر 

اعالم آنها از طرف وزیر بود.
واقعیت این اس��ت ک��ه آقای وزی��ر تقاضای 
جلس��ه غیرعلن��ی و رس��می کرده ب��ود. همه 
هم می دانن��د که در جلس��ه غیرعلن��ی، افراد 
حرف های��ی را می توانند بگویند که در جلس��ه 
علنی نمی گویند. بنابراین وزیر هم از این قاعده 
مستثنا نیست. از ابتدا آقای وزیر گفت که حاضر 
به توضیح در یک جلس��ه غیرعلنی است. اتفاقا 
او به این دلیل درخواست جلسه ای غیرعلنی را 
داش��ت که بتواند وارد مصادیق شود ولی به هر 
ترتیب هیأت رئیس��ه موافقت نکرد. اما وزیر در 
جلس��ه ای علنی حضور یافت و به همین دلیل 
مجب��ور بود ک��ه حرف هایی را نگوی��د که بعدا 
برخی از آن به عنوان پیراهن عثمان اس��تفاده 

کنند. 
یعنی ش�ما فکر می کنید که آقای وزیر 
چون جلسه علنی بود، وارد مصادیق نشد 
و مطلبی نگف�ت و حتی ب�ه نمایندگی از 

رسانه ها از مجلس عذرخواهی کرد؟
احتماال مدارکی داش��ته است. اما همان طور 
که گفتم در جلسه غیرعلنی او می توانست وارد 
مصادیق ش��ود ولی اگر در یک جلس��ه رسمی 
و علنی ک��ه مردم به طور زن��ده آن را می بینند، 
اسمی مطرح می ش��د یا در این زمینه اشاره ای 
به مطلبی می شد، فضا به هم می ریخت و قطعا 

سیاست دولت ایجاد تنش نیست. 

از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی

حجت االسالم والمسلمین 
 محمدی گلپایگانی

 از آیت اهلل خزعلی عیادت کرد
حجت االسالم والمس��لمین محمدی گلپایگانی 
 از س��وی رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المی از 
آیت اهلل ابوالقاس��م خزعلی عض��و مجلس خبرگان 
رهبری عیادت کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهب��ری، رئیس دفتر رهبر معظم 
انقالب عصر شنبه گذشته با حضور در منزل آیت اهلل 
خزعلی از ایشان عیادت و با ابالغ سالم رهبر معظم 
انقالب اس��المی، برای آیت اهلل خزعلی دعا و آرزوی 

سالمتی کرد.
آیت اهلل ابوالقاس��م خزعل��ی از تدوین کنندگان 
قانون اساسی جمهوری اسالمی )نماینده سمنان در 
مجلس خبرگان قانون اساسی(، عضو سابق شورای 
نگهبان برای 20 سال، عضو مجلس خبرگان رهبری 

از ابتدا تاکنون و مسئول بنیاد بین المللی غدیر است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:  

باید کدورت ها را کنار بگذاریم
محمدرضا عارف با اشاره به انتخابات  سال جاری 
گفت:  سیاست های حذف و برخوردهای چماقی که 
بعضا در انتخابات شاهد بودیم باید کنار گذاشته شود.

به گ��زارش ایس��نا، این عضو مجمع تش��خیص 
مصلحت نظ��ام در مراس��م آیین افتت��اح انجمن 
فرهنگ و سیاست دانشگاه امیرکبیر که یک تشکل 
دانشجویی است به موضوع خصوصی سازی و نقش 
مردم در این میان اشاره و اظهار کرد:  اعتماد الزم در 
دستگاه اجرایی وجود ندارد و برخی خود را قیم مردم 
می دانند و در این مسیر افزایش تصدی گری دولت 

در بخش های غیرضروری حایزاهمیت است.
عارف همچنین گفت:  باید کدورت ها را رفع کنیم 
و تالش کنیم تا با درایت مسئوالن مسائلی همچون 
حصر و زندانی ش��دن برخی دانشجویان رفع شود؛ 

چراکه حل این مسائل در ایجاد تفاهم موثر است.
عارف همچنین اخالق مداری و پرهیز از تخریب و 
حذف رقیب را نیز مورد توجه قرار داد و خاطرنشان 
کرد:  نباید این طور باشد که با هرکس که می خواهند 
برخورد کنند بر س��ر او چماق فتنه بکوبند. زمانی 
چماق ضد والیت ب��ودن را بر س��ر والیتمدارترین 
افراد می زنند و حاال این چماق به چماق فتنه تبدیل 
ش��ده اس��ت. این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
 نظ��ام ضرورت توج��ه به نق��د و نقدپذی��ری را نیز 
حایز اهمیت دانست و گفت:  باید آستانه تحمل مان 
را باال ببریم و در جهت عملیاتی شدن شعار امسال و 
استفاده از همه ظرفیت ها و پتانسیل ها در این مسیر 
قدم برداریم. عارف همچنین ب��ا توجه به انتخابات 
مجلس شورای اسالمی، گفت:  همه برگزارکنندگان 
انتخابات باید در چارچوب مقررات عمل کنند و هیچ 
اقدام فراقانونی پذیرفته نیست؛ چراکه چنین اقدامی 

باعث ایجاد تفرقه خواهد شد.

عضو جمعیت رهپویان والیت: 

با احمدی نژاد ائتالف نمی کنیم
علیرضا زاکانی گف��ت: دوم خردادی ها عالقه مند 
هس��تند که احمدی نژاد ب��ه انتخاب��ات ورود پیدا 
کند، چرا که با وجود وی می توانند بین اصولگرایان 
تفرقه بیندازند.  به گزارش جماران، علیرضا زاکانی، 
خاطرنشان کرد: دوم خردادی ها عالقه مند هستند 
همه اصولگرایان را در چهره احمدی نژاد تعریف کنند 
و گذشته را تا قدری سیاه جلوه دهند که بتوانند آن 
را در پرونده اصولگرایان بنویس��ند.  او درباره وحدت 
جریان اصولگرایی گفت: وحدت پیش روی ماست. 
نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
پرسش جماران درباره ائتالف اصولگرایان میانه رو با 
احمدی نژادی ها اظهار کرد: ائتالفی صورت نمی گیرد 
چون احمدی نژاد اطرافیان نزدیکی دارد که ما از اول 
منتقد ایش��ان بودیم. احمدی نژادی ها شعار عدالت 
دادند اما موفق نش��دند، وارد مبارزه با مفاسد شدند، 
ولی خط قرمزی قایل نشدند.  وی در ارزیابی مجلس 
آینده گفت: امیدوار هستم خادمان اصولگرا مجلس 
را در دس��ت بگیرن��د. زاکانی درباره س��خنان اخیر 
آیت اهلل مصباح یزدی گفت: منظور ایش��ان این بوده 
که اصولگرایان همه با هم وحدت می کنند و مستقل 
از اصالح طلبان به انتخابات وارد می شوند. جامعتین 

ضامنی برای اصولگرایان به حساب می آید.

حمید انصاری:

 تملق، تعصب و تخریب آفاتی
 برای همدلی و همزبانی است

دبیر ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی)ره( با 
اشاره به شعار سال گفت: »این شعار صرفا شعار امسال 
نیست و باید برای همیشه باشد«، همزبانی نقطه اوج 
همدلی است. همزبانی یعنی انسان، جامعه، دولت و 
مردم هنری داشته باشند که سلیقه های مختلف را 
به گونه ای جمع کنند که از همه آن ها یک صدا بلند 
شود.  به گزارش جماران، حمیدانصاری، در ادامه با 
ذکر آفاتی برای همدل��ی و همزبانی گفت: آفت اول 
تملق است. خدا نکند در جامعه در سطوح مختلف 
تمل��ق رواج پیدا کن��د. ضرورتی ن��دارد در جامعه، 
انسان ها در تعامل با یکدیگر از موضع تملق برخورد 
کنند. اما توجه داشته باش��ید که احترام باید وجود 
داشته باشد. حضرت امام خمینی )ره(، مقام معظم 
رهبری، امیرالمؤمنین علی )ع( و سایر ائمه با تملق 
بیگانه اند. مسأله دوم تعصب است. تعصب، همدلی 
را نابود می کند. تعصب اگر روی مدار حق و حقیقت 
باشد ایرادی ندارد، اما اگر در مسائل گروهی و حزبی 
باشد؛ منجر به شکست جامعه خواهد شد. نکته سوم 
تخریب است. انسان و جامعه نباید با هر پدیده اول با 

دید نقد نگاه کنند.

فرشید غضنفرپور| نه اسنادی ارایه کرد و نه درباره 
مفس��دانی که پیش از این وع��ده داده ب��ود به مجلس 
گزارش داد، وزیر کش��ور روز گذش��ته چش��م در چشم 
نمایندگان دوخت و بابت »انتشار مطالب و سوءاستفاده« از 
صحبت هایش در نشریات و روزنامه ها از آنان عذرخواهی 

کرد. 
ایرنا عصر روز شنبه از جلسه غیرعلنی رحمانی فضلی با 
نمایندگان مجلس خبر داده بود، خانه ملت، خبرگزاری 
رسمی مجلس شورای اسالمی اما نوشته بود که جلسه 
علنی برگزار می شود. درنهایت اما گویی حرف مجلسیان 
چربید و صحبت های وزیر به طور مستقیم از رادیو پخش 
شد. در سخنان وزیر کشور اما اثری از ارایه اسناد چنانکه 
پیش از این حداقل دوبار وعده داده بود دیده نشد. هرچند 
رحمانی فضلی در اظهارات روز گذش��ته اش اشاراتی هم 
به موضوع واردات خودروهای گرانقیمت توس��ط بیش 
از یکصد نفر »در موض��وع کمیته امداد امام خمینی)ره(« 
و به مبلغ 20 میلیارد تومان داش��ت اما این اظهارات هم 
نتوانست خشم نمایندگان را برطرف کند. حمید رسایی 
به ابوترابی فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت تذکر داد 
که »به وزیر بگویید از کلی گویی دس��ت بردارد« و روح اهلل 
حس��ینیان هم تا جایی که توان داشت بر سر وزیر فریاد 
کشید. شاید اگر رحمانی فضلی همه تقصیرات را به گردن 
رسانه ها نمی انداخت و کمی بیشتر درمورد موضوعی که 
وعده داده بود س��خن می گفت، خبرگزاری های منتقد 
دولت جمله »وزیر کشور از اظهاراتش عقب نشینی کرد« را 

تبدیل به تیتر یک اخبار سیاسی خود نمی کردند. 
رحمانی فضلی در نطق روز گذشته اش 8 بار به رسانه ها 
اشاره کرد و از نمایندگان پرس��ید که چرا انتظار دارند او 
در »دام پهن شده توسط رسانه های بیگانه« حرکت کند. 
او از جمله تأکید کرد: رسانه ها از صحبت های او برداشتی 
نادرس��ت، ناقص، جهت دار و تحریف کننده داشته اند و 

شماری از نمایندگان این برداشت ها را به خود گرفته اند.
 او ب��ار دیگر هم ماج��رای جوان��ی را روای��ت کرد که 
 5 کالس بیشتر س��واد ندارد، 35ساله است و طی 2 سال

 2  ه��زار  میلی��ارد تومان گردش مالی داش��ته اس��ت. او 
همچنین گفت: ما در جریان بررسی شماره حساب های 
مرتبط با دو فرد دیگر به 2 هزار ش��ماره حساب و شخص 
برخورد کردی��م، آیا میزان دارایی این افراد و رش��وه های 
پرداختی از سوی آنها حساب نیست؟ به گفته وزیر کشور 
در طی 10 س��ال 487 پرونده در قوه قضائیه بررسی شده 
است و جریمه ای که متهمان این پرونده ها داده اند، 6 هزار  
میلیارد تومان بوده که این رقم در نوبت بررسی بعدی به 
کمتر از یک درصد رسیده و باید با چنین مسائلی به صورت 
جدی برخورد ش��ود. او همچنین از رقم ه��ای 30 تا 50 
میلیاردی در حوزه قاچاق داروهای تقلبی سخن گفت و 
با اشاره به این که در یکی از جزایر کشور از 9570 شرکت 

2814 مورد آن فقط با یک آدرس به ثبت رس��یده و کد 
پستی 99 درصد شرکت های ثبت شده یک رقم بوده است، 
ادامه داد: این گونه اقدامات باعث شده حدود 20 میلیارد 
دالر مالیاتی که باید در کشور اخذ می شده، قابل پیگیری 
نباشد و همین فرارها و پولشویی ها موجب می شود فساد 
به وج��ود  آید و این پول ها در حوزه ه��ای دیگر هم هزینه 
شوند. اما همه اینها بازهم کافی نبود وقتی وزیر کشور دلیل 
عمده عصبانیت منتقدان س��خنانش را تحریف رسانه ها 
عنوان کرد و گفت در جلسه اش با روسای پلیس مبارزه با 

موادمخدر تنها درباره این موضوع هشدار داده است!
وزیر کشور دقیقاً چه گفته بود؟

رحمانی فضلی پیش از آن که در صحن علنی مجلس 

بگوید درباره ورود پول های کثیف به حوزه قدرت تنها 
هشدار داده بوده حداقل دوبار اعالم آمادگی کرده بود 
تا در حضور نمایندگان اسناد مورد ادعایش را ارایه کند. 
یک بار هنگامی که به انتق��اد تند و تیز علی الریجانی 
پاسخ می داد و بار دیگر هنگامی که در نشستی خبری 

در وزارت کشور مخاطب پاسخ خبرنگاران قرار گرفت.
رحمانی فضلی در نشس��ت علنی روز گذش��ته به 
نمایندگان گفت: بسیاری عنوان می کنند چرا مسأله 
پول کثیف را بدون توجه به عواقب آن عنوان کردم اما 
بنده در جلسه فرماندهان س��تاد مبارزه با موادمخدر 
چنین بحث��ی را عنوان کردم و خبرنگاری در س��الن 
حضور نداشت و اگر حضور داشت تأکید کردم لزومی 

ندارد این موضوع منتشر شود.  این درحالی است که 
خبر اظهارات وزیر کشور توس��ط خبرگزاری دولتی 
ایرنا و »به گزارش خبرنگار انتظام��ی« آن خبرگزاری 
در س��اعت 10:11 صبح روز دوم اس��فند منتشر شد 
و البته یک روز بعد س��تاد کل مبارزه با موادمخدر در 
بیانیه ای ضمن انتقاد از رسانه های داخلی یادآور شد: 
»جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی با تأکید 
بر این که چنانچه گردش ناسالم مالی قاچاق موادمخدر 
در هر حوزه ای ازجمله سیاست ورود پیدا کند، منجر 
به فساد و قدرت گرفتن عوامل قاچاق در مناسبات آن 
حوزه خواهد شد.« مطابق آنچه خبرگزاری ایرنا منتشر 
کرده بود وزیر کشور در اظهاراتش در جمع فرماندهان 
پلیس مبارزه با موادمخدر صراحتاً یک نامزد انتخابات 
ش��ورای ش��هر را مثال زده بود که »دو میلیارد تومان 
خرج می کند و وقتی از او پرس��یده می شود این پول 
را از کجا آوردی، می گویند دوس��تان کمک کرده اند، 
و باید پرس��ید این پول های کثیف و قاچاق به همانجا 
نفوذ کرده، بر این اساس می گوییم این پول ها در همه 
جا نفوذ کرده و تأثیر خود را گذاشته است.« مطابق این 
خبر وزیر کشور گفته بود: »بخشی از این پول در حوزه 
سیاست وارد می شود و افراد در قالب انتخابات و غیره به 
آن ورود می کنند، از این رو حوزه قدرت آلوده می شود و 
مردم در قالب دموکراسی، اختیار خود را به حاکمیتی 

تحت عنوان مجلس یا دولت می دهند.«
 تأیید اظهارات وزیر کشور 

 توسط وزیر دادگستری
نکته جالب توجه اینجاست که عالوه بر وزیر کشور 
وزیر دادگس��تری هم دوبار، یک بار در حاش��یه ختم 
والده مرحوم حجت االس��الم ابوترابی فرد و یک بار در 
گفت وگوی ویژه خب��ری با موض��وع »ورود پول های 
کثیف در انتخابات« اظه��ارات رحمانی فضلی درباره 
ورود پول ه��ای کثیف به ح��وزه انتخاب��ات را تلویحاً 
تأیید کرده و ازجمل��ه در برنامه زنده تلویزیونی گفته 
بود: »8 سال پیش بررسی یک موسسه تحقیقاتی در 
انگیس درباره فساد در انتخابات نشان داد که بیشترین 
فس��ادها، در حوزه انتخاب��ات به وی��ژه در »انتخابات 
پارلمان ها« انجام می شود.« افشاگری های اندک وزیر 
کشور در مقابل عذرخواهی بزرگ او از نمایندگان رنگ 
باخت، رحمانی فضلی فعالً تکلی��ف خودش را با یکی 
از پرونده های گش��وده ش��ده در زمان وزارتش روشن 
کرد، شاید نه آن طور که رسانه ها و افکار عمومی انتظار 
داش��تند اما به هرحال اینبار ماجرا برای شخص وزیر 
ختم به خیر شد. هرچند هنوز تعیین تکلیف دو پرونده 
اسیدپاشی و ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز 
روی میز او باز است، دو پرونده ای که حاال دیگر ماه ها 

است به آرشیو رسانه ها نقل مکان کرده اند.

در جلسه علنی روز گذشته مجلس رخ داد

عذر خواهی  وزیر کشور  از نمایندگان 

 رئوفیان: 
رحمانی فضلی خالف انتظارات عمل کرد

س��خنگوی جبه��ه ایس��تادگی در 
گفت وگو با »شهروند« درباره صحبت های 
روز گذش��ته رحمانی فضل��ی اظه��ار 
ک��رد: »هش��دار نش��ان از احتماالت��ی 
دارد. احتماالت��ی ک��ه بای��د از وقوع آن 
پیشگیری شود. اما صرف این که هشدار 
هم باشد بیانگر این اس��ت که اتفاقاتی 
در شرف وقوع است که باید از وقوع آنها 
پیش��گیری ش��ود.« رئوفیان ادامه داد: 
»قرائن و ش��واهد برای وزی��ر حکایت از 
وقوع حادثه و تراژدی داش��ته است که 
ممکن بوده تا سالمت مجلس را تهدید 
کند که این قابل انکار نیست چون وزیر 
دراین باره بارها صحبت کرد هرچند که 

آن را به نوعی تکذیب کرد.« او یادآور شد: 
»آقای رحمانی فضلی خودش اعالم کرد 
که اس��ناد و م��دارک را در صحن علنی 
ارایه می کند اما چنی��ن اتفاقی نیفتاد. 
این درحالی بود که انتظ��ار می رفت، او 
در راس��تای همان تصمیم��ی که اعالم 
کرده حرکت کند.« رئوفیان گفت: »چه 
چیزی باعث ش��د که مصادیقش را ارایه 
نکند، مبهم است. به نظر می رسد که او 
یا مصداقی نداشته و یا نخواسته که اعالم 
کند اما به هرحال اگر اعالم می کرد، قطعا 
با عوامل آن برخورد می شد. اما متاسفانه 
او خالف انتظار عم��ل کرد و چند وقتی 

فقط برای رسانه ها سوژه درست کرد.«

 راه چمنی: 
احتماال مشاوران وزیر به او مشورت اشتباهی داده اند

دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی در 
گفت وگو با »شهروند« درباره اظهارات روز 
گذشته وزیر کشور گفت: » این که هر کسی 
درباره پول های کثیف هش��دار بدهد کار 
پسندیده ای اما مسلم است که وقتی وزیر 
کشور هشدار می دهد با توجه به محدوده 
اختیارات��ش، کم��ی انتظ��ارات از او باال 
می رود.« محمدرضا راه چمنی تصریح کرد: 
»آقای رحمانی فضلی باعث شد که بحث 
پول های کثیف در جامعه در اذهان عمومی 
مطرح شود و طوری القا شد که انگار یک 
جریان سیاسی پول های کثیفی را استفاده 
می کن��د.« او ادامه داد: »به نظر می رس��د 
که مش��ورت ها و یا اخباری ک��ه از طرف 

مشاوران یا مسئوالن رده پایین تر در اختیار 
او گذاش��ته اند، اطالعات درس��تی نبوده 
است. احتماال وزیر کش��ور هم با بررسی 
ای��ن اطالعات متوجه ش��ده که مصادیق 
درستی وجود ندارد.« راه چمنی یادآور شد: 
»در انتخابات  کسانی که   وضع مالی خوبی 
دارند ممکن است سراغ کاندیداهایی بروند 
و برای آنها س��رمایه گذاری کنن��د.« او در 
پایان اظهار کرد: »کسی که سند و مدرک 
دقیقی ندارد نباید با قطعیت اظهارنظر کند 
و حتی بگوید درب��اره آن توضیح می دهم. 
چراک��ه موجبات بدبینی م��ردم را فراهم 
می کند و آنها به حرف هایی که مسئوالن 

می زنند، اعتماد   نمی کنند.«

گزارش

نایب رئیس مجلس: 

جریان های سیاسی از سخنان مسئوالن تسویه حساب سیاسی نکنند
با وجود عذرخواهی وزیر کشور از نمایندگان، حجت االس�الم ابوترابی فرد که در غیاب الریجانی 
ریاست جلسه علنی روز گذش�ته را برعهده داشت و پیش از سخنان وزیر کش�ور از او خواسته بود 
اگر اس�نادی در زمینه اثبات س�خنانش دارد ارایه کند در اظهاراتی خطاب به رحمانی فضلی گفت: 
همان گونه که خداوند نیز فرموده اس�ت همه ما به ویژه دولتمردان باید رعایت کنیم که س�خن مان 
قول سدید باشد. قول سدید سخنی اس�ت که از استحکام منطقی و علمی برخوردار است و امکان 
کمترین سوءاستفاده و سوءبرداشت را به مخاطب نمی دهد ابوترابی همچنین به جریان های سیاسی 
توصیه کرد: نباید با تحلیل ها و برداشت های نادرست از سخن یک مسئول مانند وزیر کشور به فکر 

تسویه حساب های سیاسی باشیم. 
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