
فرش�ید غضنفرپور| طرح اس��تانی ش��دن 
انتخاب��ات و واکن��ش  گروه های سیاس��ی به آن 
داستان عجیبی دارد. ماجرا زمانی جالب می شود 
که بدانیم جبهه پایداری، دولت و حتی ش��ماری 
از اصالح طلب��ان درخصوص این ط��رح موضعی 
یکس��ان دارن��د. در مقابل، برخ��ی اصالح طلبان 
با این ط��رح مخالفند و برخ��ی از اصولگرایان نیز 
س��خن از نقص های فراوان در این طرح به میان 
می آورن��د. درواقع ش��رایط به گونه ای اس��ت که 
نمی ت��وان هیچ نظم سیاس��ی مش��خصی برای 
صف بندی ه��ای موج��ود گروه های سیاس��ی در 
قبال این طرح درنظر گرف��ت. در مورد این طرح 
به نظر می رس��د که می توان گفت تفکر جناحی 

کنار نشسته است. 
ای��ن ط��رح در هر صورت ب��ه روزه��ای نهایی 
تصمیم گی��ری نزدی��ک می ش��ود. طرح��ی که 
سرانجام توانست ش��کاف عمیقی میان تفکرات 
سیاسی همس��و و غیرهمسو در کش��ور به وجود 
بیاورد. ام��ا همه اینه��ا تنها ظاهر ماجرا اس��ت. 
استانی ش��دن انتخابات وجهه ای از نظم سیاسی 
موجود در کش��ور به نمایش گذاشته که تاکنون 
کمتر فرصتی برای پدیدار ش��دن آن به دس��ت 
آمده بود. مخالفان و موافقان طرح را نیز در همین 
راس��تا باید در تقس��یم بندی متفاوت تر از آنچه 
تاکن��ون در غالب احزاب حضور داش��ته اند، دید. 
چنانکه ایرج ندیمی نماینده مردم س��یاهکل در 
مجلس شورای اس��المی به »شهروند« می گوید: 
»مخالفان این طرح سه دس��ته اند: یک دسته از 
مخالفان کس��انی هس��تند که عمیقا معتقدند با 
اجرای این طرح به صورت قانون جدید انتخابات 
رابطه مردم ب��ا حکومت قطع می ش��ود، ندیمی 
دومین دس��ته را کس��انی می داند که خودشان 
را در خطر ح��ذف از گردون��ه رقابت ها می بینند 
و سومین دس��ته هم کسانی هس��تند که به طور 
ایدئولوژیک ب��ا احزاب مخالفن��د و فکر می کنند 
این کار باعث تسلط احزاب بر گروه های سیاسی 

می شود«. 
جبهه پایداری را می توان در دس��ته سوم قرار 
داد. صادق محصولی عضو ارشد این جبهه درباره 
طرح استانی شدن انتخابات گفته است: »به نظر 
می رسد این طرح باعث شود افرادی که به مراکز 
قدرت مالی و سیاس��ی وابس��ته هس��تند بهتر از 
دیگران رأی آورند که این با نظام مردم س��االری 
تع��ارض دارد و این طرح ب��ه این مس��أله دامن 

می زند.«
البت��ه ف��ارغ از تقس��یم بندی ای��رج ندیم��ی 
تقسیم بندی دیگری نیز برای موافقان و مخالفان 
طرح استانی شدن انتخابات می توان متصور بود. 
مخالفان عمدتا سیاسیونی هس��تند که به دلیل 
برخ��وردار بودن از جایگاه مطل��وب اجتماعی در 
حوزه انتخابیه خود این طرح را در تقابل مستقیم 
با نظم انتخاباتی موجود می دانند. نظمی که برای 
آنان این امکان را فراهم آورده تا طی س��ال های 
متمادی بتوانند نمایندگ��ی حوزه های انتخابیه 
خود را برعهده داشته باشند. سعید شریعتی فعال 
سیاس��ی اصالح طلب دراین باره به »ش��هروند« 
می گوید: »در مجم��وع باید گفت هرچ��ه باور و 
اتکا به اندیش��ه حزبی در میان سیاسیون بیشتر 

باش��د موافقت بیش��تری هم با این طرح دارند.« 
ش��ریعتی دلیل مخالفت برخ��ی از اصالح طلبان 
با طرح اس��تانی ش��دن را در ش��رایط ویژه آنان 
می دان��د و می گوی��د: »به عنوان مثال مش��اهده 
می کنیم که در میان اصالح طلبان وابس��تگان به 
حزب اعتماد مل��ی مخالفت ش��دیدتری با طرح 
دارند. به ای��ن دلیل که نح��وه عضوگیری حزب 
اعتماد ملی از ابتدا به گونه ای ب��ود که افراد فارغ 
از وابس��تگی های جناح��ی به دلی��ل توانایی در 
رأی آوری در حوزه ه��ای انتخابی��ه خ��ود به این 
حزب دعوت و جذب ش��دند و طبیعی اس��ت که 
نیازی ندارند نظم موج��ود انتخاباتی تغییر کند، 
آنان همان گونه که در گذش��ته می توانس��تند از 
حوزه ه��ای انتخابیه خود رأی بیاورن��د در آینده 
نیز می توانن��د رأی آوری خود را تک��رار کنند اما 
در ص��ورت انتقال حوزه رأی گیری به اس��تان به 
احتمال زیاد فضا و نظم جدید برای آنان تا اندازه 
زیادی ناش��ناخته خواهد بود.« به گفته شریعتی 
بارقه های اصل��ی این طرح را حت��ی می توان در 
مش��روح مذاکرات قانون اساس��ی هم مش��اهده 
ک��رد. در آن مقطع به این موضوع اش��اره ش��ده 
بود که انتخابات مجلس بای��د از این پس چگونه 
برگزار ش��ود. ش��ریعتی می گوید: »قانون فعلی 
احزاب ارتباط میان نظام حزب��ی و نظام حقوقی 
را روش��ن نکرده« به گفته سعید شریعتی مشابه 
 طرح فعلی در مجلس شش��م و توسط فراکسیون 
دوم خرداد مجلس پیش��نهاد ش��د و در آن زمان 

»مورد مخالفت شدید جناح راست قرار گرفت«.
ای��رج ندیمی ب��ه »ش��هروند« می گوی��د: در 
جلس��ه ای که با آقای الریجانی داشتیم مقرر شد 
ایش��ان در روزهای آینده رایزنی های گسترده ای 
با ش��ورای نگهبان و مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام داش��ته باش��د. این نماینده مجلس تأکید 
کرده اس��ت: تغییراتی در طرح اولیه ایجاد ش��ده 

تا ایرادات ش��ورای نگهبان به ای��ن طرح برطرف 
شود. ازجمله این که مسائل مرزی و دینی در آن 
طرح وجود داشت که االن دیگر نیست، همچنین 
تفکیک هایی میان استان ها قایل شده بود که این 
تفکیک ها برطرف ش��ده اس��ت. پایه شهرستانی 
طرح ضعیف بود که طرح جدید تالش کرده پایه 
شهرس��تان ها را تقویت کند. ام��ا بازهم می گویم 

خیلی از ایرادات طرح اولیه برطرف شده است. 
 مدل انتخاباتی عراق 

جایگزین  نظام انتخاباتی فعلی
یک منبع آگاه نزدیک به فراکس��یون رهروان 
والیت نیز در گفت وگو با »شهروند« ضمن تأیید 
حمایت علی الریجانی از ط��رح گفت: البته آقای 
الریجانی با طرح اولیه مخالف بود و آن را شتابزده 
می دانست اما اعضای کمیس��یون قرار گذاشتند 
طرح را اصالح کنند و آقای الریجانی هم حمایت 
کند. او می گوید: مدل مورد تأیید علی الریجانی 
چیزی ش��بیه مدل انتخاباتی عراق است زیرا این 
کشورها نیز مانند ما از داش��تن احزاب قدرتمند 
مح��روم بودند و توانس��تند ب��ا نظ��ام انتخاباتی 
»ائتالفی« به م��دل انتخاباتی با حض��ور احزاب 
نزدیک ش��وند. در این صورت دیگر ن��ه افراد که 
ائتالف ها می توانند ش��انس بیشتری برای حضور 
در مجلس داشته باش��ند زیرا مطابق قانون آرای 
افرادی که با هم ائتالف کرده اند یکجا محاس��به 
شده و قدرت سبد رأی آنان را در برابر افرادی که 
به صورت فردی شرکت کرده اند افزایش می دهد.  
جعفرزاده ایمن آب��ادی نماینده مردم رش��ت و از 
اعضای فراکس��یون رهروان والیت دراین باره به 
»ش��هروند« می گوید: وضع فعلی انتخابات مورد 
پس��ند ما نیس��ت. مهم ترین نق��ص آن هم این 
اس��ت که باعث می شود غالب نمایندگان مجلس 
 ن��گاه شهرس��تانی- محل��ی به موضوع��ات ملی 
داشته باش��ند. اگر نمایندگان اس��تانی انتخاب 

ش��وند می توانند نگاه کالن به موضوعات داشته 
باش��ند، در عین حال یکی از ای��رادات انتخاباتی 
اس��تانی هم می تواند ش��رکت پایین م��ردم در 
انتخابات باش��د. به گفته آقای جعف��رزاده »اگر 
بتوانیم ط��رح را به گونه ای اص��الح کنیم که این 
ایرادات برطرف شود فکر نمی کنم کسی بتواند با 
آن مخالفت کند.« جعفرزاده همچنین می گوید: 
ق��ول می دهم ط��رح جدیدی که از کمیس��یون 
بیرون می آید هم مش��ارکت م��ردم را باال می برد 
و ه��م این که مش��کالت قانون فعل��ی را برطرف 

می کند.
امیر خجس��ته رئیس کمیس��یون ش��وراها که 
مسئولیت اصلی طرح را برعهده دارد نیز در دفاع 
از طرح به »ش��هروند« گفته است: برخالف آنچه 
به عنوان استانی ش��دن مشهور شده ما می گوییم 
انتخاب��ات با ای��ن ط��رح استانی-شهرس��تانی 
می شود. خجس��ته درباره جریان س��ازی برخی 
از رس��انه های اصولگ��را علی��ه ط��رح می گوید: 
موج سازی برخی رس��انه ها علیه طرح هم به نظر 
من بی دلیل است. ضمن این که برخی از منتقدان 
طرح می گوین��د ش��ورای نگهبان ای��ن طرح را 
مخالف قان��ون تش��خیص می دهد بای��د بگویم 
نظرات ش��ورای نگهبان لحاظ ش��ده و تغییرات 
زیادی در طرح اعمال کرده ایم، به طوری که دیگر 

انتقادات پیشین به آن وارد نیست.
به ه��ر ح��ال چنانکه مه��رداد بائ��وج الهوتی 
نماینده هوادار طرح و عضو فراکس��یون رهروان 
والیت ب��ه »ش��هروند« می گوید: روز یکش��نبه 
کمیس��یون مجددا درب��اره کلیات طرح جلس��ه 
برگزار ک��رده و ت��الش می کنیم تا آخ��ر همین 
هفته طرح را ب��ه صحن علنی برس��انیم. اما باید 
دید کمیس��یون ش��وراها تا چه حد توانسته نظر 
 مخالف��ان را در تجدیدنظ��ر راجع ب��ه این طرح 

جلب کند. 

گپروی خط خبر

برش

بیم و امید سیاسیون از طرح نوین انتخاباتی
»شهروند« تبعات تصویب احتمالی طرح استانی شدن انتخابات را بررسی می کند 
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داریوش قنبري:

 احمدي نژاد جدا از اصولگرایان
 وارد انتخابات مي شود

ش�هروند| سفرهای 
استانی رئیس جمهوری 
برخ��ی  ب��ه  س��ابق 
و  شهرس��تان ها  از 
س��خنرانی هایش ای��ن 
احتم��ال را مطرح کرده 
ک��ه او به طور ج��دی به 

انتخابات مجلس ورود خواهد کرد. هرچند هنوز او یا 
اطرافیانش این موضوع را تأیید نکرده اند اما به گفته 
داریوش قنبری نماینده سابق ایالم در مجلس شورای 
اسالمی همین سفرها نشان از تحرک انتخاباتی است. 
قنبری البته معتقد است احمدی نژاد پایگاه اجتماعی 
ندارد و برخی اس��تقبال ها هم فقط ب��ه دلیل روحیه 

میهمان نوازی مردم انجام می شود. 
ب�ر  مبن�ی  اخب�اری  اخی�ر  روزه�ای  در 
فعالی�ت انتخاباتی محم�ود احمدی ن�ژاد در 
شهرس�تان های مختلف منتشر ش�ده است، 
شما که در حوزه انتخابیه ایالم فعالیت انتخاباتی 
داش�ته اید می توانی�د تأیی�د کنید ک�ه آقای 
احمدی نژاد در حوزه انتخابیه شما هم افرادی را 

برای مجلس در نظر گرفته است؟
از قدیم گفته اند تا نباش��د چیزک��ی مردم نگویند 
چیزها. من هم مطالب زیادی ش��نیدم که هواداران 
و مدی��ران او در برخ��ی از حوزه ها فعالی��ت دارند. اما 
مش��خصا در حوزه ایالم که من از آن اطالع دارم باید 
بگویم بله اقداماتی از س��وی مدی��ران دوران او انجام 
شده و در حال سازماندهی کمپین انتخاباتی هستند 
که مشخصا با نام او در زمان انتخابات فعالیت هایش را 
آغاز کند. از جاهای دیگری هم که پرسیده ام گفته اند 
فعالیت های گس��ترده ای جریان دارد. به اعتقاد من 
از آن جای��ی که احمدی ن��ژاد امید ن��دارد در ائتالف 
اصولگرایان جای داشته باشد ،  به طور جداگانه فعالیت 
می کند و تالش دارد تع��دادی از طرفدارانش را وارد 
جریان انتخابات کند. فکر می کنم استراتژی او فعالیت 

به صورت مستقل است. 
به نظر شما نام احمدی نژاد به طور بالقوه چقدر 
می تواند برای هواداران و کاندیداهای منتسب 

به او رأی جمع کند؟
به نظر من ن��ه او و نه هوادارانش ش��انس چندانی 
ندارند، آنها درواقع بیشتر خودشان را محک می زنند. 
االن او شخصا سفرهایی را آغاز کرده که امید دارد در 
این سفرها بتواند جو حمایت از خود را در میان مردم 
زنده کند. از طرف دیگر همین سفرها نشان از تحرک 
انتخاباتی او دارد ام��ا به نظرم در مجموع احمدی نژاد 
اقبال زی��ادی برای جلب نظ��ر مجدد م��ردم ندارد 
البته ش��اید بتواند تعداد خیلی کمی از طرفدارانش 
را به صورت انف��رادی با توجه به نام و عنوانی که دارند 
وارد مجلس کند. اما از س��وی دیگ��ر نباید فراموش 
کرد مش��کل افراد نزدیک به او این اس��ت که با توجه 
به مسئولیت هایی که داش��ته اند چندان مورد توجه 
مردم قرار ندارند و مردم هم آنها را مس��ئول برخی از 

سیاست های اشتباه گذشته می دانند.
اما گفته می شود در سفرهای استانی او برخی 

به استقبال آمده اند؟ 
راستش همین اس��تقبالی که می گویید هم بعید 
است آنقدری باشد که بتواند اکثریت قابل توجهی را 
برای او شکل دهد. مردم روحیه میهمان نوازی دارند و 
وقتی فردی به جایی می رود که در گذشته عنوانی هم 

داشته مردم از او استقبال می کنند.

اصغرزاده در دانشگاه اصفهان: 

 نباید نگاه تقدس وار
 به برخی اشخاص یا نهادها داشت

ایس�نا| روز گذش��ته ابراهیم اصغ��رزاده، فعال 
سیاس��ی اصالح طلب و عضو اس��بق ش��ورای شهر 
ته��ران، در نشس��ت »هم اندیش��ی بررس��ی نقش 
دانش��جویان در جنب��ش اصالحات« در دانش��گاه 
اصفهان، انتقاداتی صریح از نحوه مدیریت در برخی 
دانش��گاه ها مطرح ک��رد. او در س��خنانی در جمع 
دانش��جویان نگاه تق��دس وار به برخی اش��خاص یا 
نهادها را نقد و تأکید ک��رد که نباید اینها را صاحبان 
حق وتو در دانشگاه ها دانس��ت. اصغرزاده در بخش 
دیگری از صحبت هایش از تفویض اختیار مدیریت 
ب��ه برخی نهادهای خ��اص، که به ق��ول او، منجر به 
کندشدن بهبود ش��رایط جامعه می شود هم سخن 
گفت و اشاره کرد که زمانی که مطالبات دانشجو در 
محیط تشکل های دانشجویی محقق نشود، او ناچار 
 اس��ت دامنه فعالیت های خود را به خیابان بکشاند. 
عالوه ب��ر این اصغ��رزاده درباره تقس��یم بندی های 
عقیدتی فعاالن سیاس��ی دانشجویی گفت: »قاطبه 
اعضای تشکل های دانش��جویی اصالح طلب به این 
حقیقت مهم دس��ت  یافته اند که نمی توانند رهبری 
یک جری��ان سیاس��ی خیابان��ی را در حکومتی که 
دارای قانون اساس��ی اس��ت، به دس��ت بگیرند.« او 
همچنی��ن در صحبت هایش به تنگ ش��دن عرصه 
سیاس��ت ورزی برای دانش��جویان توسط گروه های 
فش��ار هم اش��اره و تأکید کرد: »اگرچه شاید بتوان 
عملکرد این گروه های فش��ار را در ابت��دای انقالب 
اسالمی 57 به بهانه دغدغه مند بودن آنها برای حفظ 
نظام جمهوری اس��المی ایران توجیه کرد اما امروز و 
پس از گذش��ت س��ه دهه از پیروزی انقالب حضور 
آنها در جامعه تأمل برانگیز اس��ت؛ گروه هایی که به 
یک باره در مواقع حس��اس ب��ه خیابان ها می ریزند و 
بی هیچ قاعده ای از انجام س��خنرانی یک شخصیت 
خاص یا تدفین یک ایران ش��ناس برجسته یا اجرای 
یک کنس��رت جلوگیری می کنند یا ی��ک فیلم را از 
 پرده نمایش پایین می کش��ند و ب��ه اماکن مختلف 

هجوم می برند.« 

رئیس شورای هماهنگی جبهه اصالحات: 

 حضور همه احزاب اصالح طلب
 در جلسه مجمع عمومی خانه احزاب

فرج کمیجانی، با اشاره به جلسه کمیته انتخابات 
ش��ورای هماهنگی جبه��ه اصالح��ات، گفت: این 
جلسه با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد و رابطان 
اس��تان ها در مورد نحوه و میزان فعالیت شعبه های 
استانی شورای هماهنگی گزارش های مفصلی ارایه 
کردند که رضایتمندی اعضای جلس��ه و رابطان در 
این گزارش مش��هود بود.کمیجانی در گفت وگو با 
ایلنا افزود: در بخش دیگر تعدادی از اعضای شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات که عضو شورای مرکزی 
دوره پنج��م خانه اح��زاب بودند، گزارش��ی از روند 
کارهای انجام گرفته برای برگزاری مجمع عمومی 
خانه احزاب به جلس��ه ارایه کردند و اعضای جلسه 
پس از بحث و تبادل نظر ضمن تأکید بر حق برگزاری 
مجمع عمومی توسط ش��ورای مرکزی دوره پنجم 
خانه احزاب، با در نظر گرفتن هدفی عالی تر، نفس 
تشکیل خانه احزاب را مهم تر از این دانستند که چه 

کسانی می  خواهند مجمع عمومی را برگزار کنند. 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با رئیس جدید کمیته امداد 

امام خمینی)ره(  دیدار کرد
آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی در دیدار رئیس جدید 
کمیته امداد امام خمینی)ره(، با اش��اره به س��وابق 
مباحث مربوط به تأس��یس این کمیته در شورای 
انقالب و تخصیص یک روز پول نفت کشور به فقرا، 
گفت: کمیته امداد می��راث امام راح��ل در جامعه 
است که الحمدهلل در طول سال های پس از انقالب 
از لحاظ کمی و کیفی رشد داشته است. به گزارش 
ایسنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کمک 
به تحصیل فرزندان خانواده های نیازمند و همچنین 
توانمندسازی خانواده ها را از طرح های بسیار خوب و 

مثمرثمر کمیته امداد دانست .

عضو حزب مؤتلفه: 

 اصولگرایی که با اصال ح طلبان
 ائتالف کند اصولگرا نیست

حمیدرض��ا ترقی در گفت وگو با تس��نیم، درباره 
لزوم وحدت میان اصولگرایان اظهار داشت: محاسبه 
 دقیق از گرایش ه��ای مختلف نش��ان می دهد که

نه اصالح طلبان بدون وحدت می توانند اکثریت آرای 
مجلس را به دست آورند و نه اصولگرایان بدون ائتالف 

و وحدت می توانند اکثریت مجلس را کسب کنند.
رئیس مرکز امور بین الملل حزب موتلفه اسالمی 
افزود: اصولگرای��ان باید با نش��ان دادن توانمندی و 
کارآمدی خود و مطرح کردن نامزدهایی که از پایگاه 
اجتماعی خوبی در میان مردم برخوردار هس��تند، 
آرای قش��ر خاکس��تری را جذب کنند ت��ا اکثریت 
مجلس را به دست آورند و در غیر این صورت موفقیت 

الزم را قطعاً نخواهند داشت.

مدیر پژوهشگاه دانش های بنیادی کشور: 

 حساسیت  غرب
 موجب شهرت دستاوردهای هسته ای 

ایران در دنیا شد
مدیر پژوهشگاه دانش های بنیادی کشور گفت: 
انرژی هسته ای س��الیان زیادی اس��ت که در ایران 
وجود داشته و این درحالی است که حساسیت های 
غربی موجب معروف شدن این علم ایرانی ها در سطح 
بین المللی شده اس��ت. به گزارش مهر، محمدجواد 
الریجانی پی��ش از ظهر دیروز در مراس��م عملیات 
اجرایی پژوهشکده رصدخانه ملی قمصر با تأکید بر 
این که درحال حاضر برخی از رفتارهای سیاسیون 
غرب، علم را نیز آلوده کرده اس��ت، اظهار داشت: از 
این رو اخراج دانش��جوی ایرانی از دانش��گاه به بهانه 
این که امکان دارد رش��ته تحصیلی این دانشجو در 

آینده خطرساز باشد مصداقی بر این مدعاست. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی : 

عمره تا مجازات متهمان تعطیل است
به گزارش ایرنا ، علی جنتی روز گذشته در حاشیه 
مراسم تجلیل از فعاالن اقامه نماز وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��المی گفت : عمره فعال و تا زمانی که افراد 

متهم در این ماجرا مجازات نشوند تعطیل است. 

 مراسم ختم آیینه وند 
در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد

مراس��م ختم دکتر صادق آیینه ون��د عصر دیروز 
در مس��جد جامع ش��هرک غرب برگزار شد. در این 
مراسم چهره های سیاسی، لشکری و کشوری حضور 
داش��تند. محمدرضا عارف، سرلش��کر سیدرحیم 
صفوی،  هادی خامن��ه ای، ع��ادل آذر، عبدالوحید 
موس��وی الری، بی��ژن زنگن��ه، حمید می��رزاده، 
نهاوندیان، علی اکبر صالحی و مجید انصاری، ازجمله 

چهره هایي بودند که در این مراسم حضور داشتند.

 آیت اهلل جنتي به عنوان رئیس ستاد
 امر به معروف و نهي از منکر انتخاب شد

براساس ماده 19 قانون آمران به معروف و ناهیان 
از منکر مبني بر انتخاب رئیس ستاد امر به معروف 
و نهي از منکر؛ شوراي سیاستگذاري ائمه جمعه به 
اتفاق آراء حضرت آیت اهلل حاج شیخ احمد جنتي را 
به عنوان رئیس این ستاد انتخاب کردند. به گزارش 
نس��یم، همچنین در اجراي بند 17 ماده 19 قانون، 
رئیس ستاد امر به معروف و نهي از منکر، طي حکمي 
حضرت حجت االسالم والمسلمین سیداحمد زرگر را 

به سمت دبیر این ستاد منصوب کرد.

وزارت کشور

گروه سیاس�ی| عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر 
کش��ور دولت روحانی، دیروز در همایش استانداران 
سراسر کش��ور حرف های تلنگرآمیزی با استانداران 
زد. او در ای��ن همای��ش حف��ظ بي طرفی از س��وی 
اس��تانداران را بارها مورد تأکید ق��رار داد و گفت که 
در رفتاره��ای روزانه خودمان، حض��ور در محافل و 
مراسم و حتی استقبال از شخصیت ها باید به گونه ای 
عمل کنیم که از آن حمایت جریان خاصی برداشت 
نشود وظیفه اصلی ما برگزاری انتخابات سالم است. 
رحمانی فضلی همچنین مهم ترین محور بحثش را 
خطاب به استانداران مسأله انتخابات قرار داد و گفت: 
» در فضای انتخابات از سوی دشمنان چالش هایی 
ایجاد می شود اما وزارت کشور و استانداران به عنوان 
مجریان انتخابات باید براساس مصالح و منافع کشور 
حرکت کنند.« رحمانی فضل��ی همچنین خطاب 
به رس��انه ها هم اظهار کرد: »جهت گیری رسانه ها، 
نشریات به گونه ای انجام می ش��ود که دولت را وارد 
فضای زودرس انتخاباتی کند اما م��ا باید در فضای 
ایجاد ش��ده بی طرفی خود را حفظ کنی��م و از ورود 
به فضای سیاس��ی بپرهیزیم.« او با تأکی��د بر لزوم 
افزایش وحدت و انس��جام یادآور شد: »بنا به ماهیت 
انتخابات ب��ا ش��رایط اجتماعی و سیاس��ی مواجه 
هس��تیم که نتیجه آن در پاره ای از موارد در شهرها 
و استان های کوچک و بزرگ منجر به بروز مشکالتی 
می شود بحث امانتداری دولت، تحریکات، هیجانات 
و رقابت هایی که در برخی موارد به ستیزه جویی نیز 
می رسد، در ش��رایط انتخاباتی تشدید می شود و در 
نتیجه آن به فضای اجتماعی لطمه وارد می ش��ود. 
وزارت کشور و استانداری با توجه به جایگاه اجرایی 
در زمینه انتخابات و وظیف��ه تأمین آرامش در حوزه 
سیاسی، باید برای وحدت و انسجام تالش بیشتری 
نش��ان دهند.« او تأکید کرد: »مردم باید وقتی اسم 

و  اس��تاندار  فرمان��دار، 
بخش��دار را می ش��نوند، 
احس��اس آرامش کنند و 
بدانند که در مس��ائل آنها 
بی ط��رف و قابل اعتم��اد 
هستند و در مسیر تحقق 
اه��داف مل��ی حرک��ت 
می کنند. به همین دلیل 
در جهت ایج��اد وحدت و 
انسجام باید به سطوح خرد 
و کالن توجه شود؛ چراکه 
مس��ائل خ��رد می تواند 
به اختالف��ات دامن��ه دار 
منجر ش��ود.« وزیر کشور 
با اش��اره ب��ه رقابت های 
سیاس��ی ک��ه گروه ه��ا و 
جریان ها با یکدیگر دارند، 
گفت: »برخی از گروه ها و 
جریان های سیاسی گویی 

دایم درحال رقابت سیاسی هستند که درست نیست. 
ما تعهد و میثاقی با مردم داریم که براساس آن باید با 
دولت همکاری کنیم.« وی خاطرنشان کرد: »وظیفه 
ما به عنوان دولت این است که سیاست های نظام در 
منطقه را پیش ببریم و با این گروه ب��ا رفتار قانونی، 
منصفانه کردن قضاوت ها، ش��کل دادن جریان های 
سیاس��ی در قالب خانه احزاب، فعالیت های حزبی و 
رس��انه های آزاد به گونه ای رفتار کنیم که به سمت 
اهداف کشور سوق پیدا کند. باید از رفتارهای مثبت 
سیاس��ی حمایت ش��ود و از رفتارهای غیرمنصفانه 
این گروه از س��ر بزرگواری دولت گذش��ت شود.« او 
همچنین پس از س��خنرانی در جمع استانداران به 
میان خبرنگاران آمد و به س��وال های آنها هم پاسخ 

فضل��ی  رحمان��ی  داد. 
درباره تغییر و جابه جایی 
اس��تانداران به خبرنگاران 
گفت: »بح��ث جابه جایی 
مدی��ران یک ام��ر جاری 
در هم��ه دولت ه��ا ب��وده 
 و هس��ت و هرج��ا ک��ه 
رئیس جمه��وری یا بنده 
بای��د  کنی��م  احس��اس 
و  براس��اس ش��اخص ها 
ارزیابی های��ی ک��ه انجام 
می گیرد، مدی��ری تغییر 
یابد این این ام��ر جاری و 
محتم��ل اس��ت. درحال 
تغیی��ر  ب��رای  حاض��ر 
برنام��ه ای  اس��تانداران 
نداش��ته و نداری��م اما این 
به این معنا نیست که اگر 
الزم ش��د تا یک ماه دیگر، 

چنین اقدامی نکنیم.«
 اسامی و مستندات حادثه شیراز 

به قوه قضائیه ارسال شده است 
رحمانی فضل��ی همچنی��ن ب��ه خبرن��گاران 
درباره حادثه ش��یراز مبنی بر لغو س��خنرانی علی 
مطهری، نماینده ته��ران و حمله ب��ه او گفت: »با 
دستور رئیس جمهوری و با همکاری همه نهادها، 
قوه قضائیه و نیروی انتظامی یک تیم کارشناس��ی 
مبتنی برحقیقت یابی تشکیل شد و اقدام به انجام 
بررس��ی های الزم درباره حادثه شیراز کرد که هم 
دس��تگاه های قاصر، هم مقصر، ه��م افراد متخلف 
و ه��م متعرض همگی شناس��ایی ش��دند.« وزیر 
کش��ور در ادامه اظهار کرد: »بنده به عنوان رئیس 

شورای امنیت کشور، لیست اس��امی این افراد را با 
مدارک و مستندات به رئیس جمهوری ارایه دادم و 
رئیس جمهوری نیز آن را به قوه قضائیه ارجاع دادند 
که اکنون در دستورکار قرار دارد.« رحمانی فضلی 
ابراز امیدواری کرد که با تسریع در کار قوه قضائیه 
در پرونده حادثه شیراز به زودی حکم صادر شود تا 

برخورد الزم با متخلفان و قاصران صورت گیرد. 
توافق برای بازگشایی خانه احزاب 

وزیر کشور همچنین درباره آغاز به کار خانه احزاب 
هم تأکید کرد: »گزارش��ی که معاون سیاسی به بنده 
اعالم کرده است حکایت از آن دارد که دوستان احزاب 
با هماهنگی و محوریت وزارت کشور برای بازگشایی 
خانه احزاب ب��ه توافق رس��یده اند.« رحمانی فضلی 
اعالم ک��رد: »در جلس��ه مجمع عموم��ی احزاب که 
31 اردیبهش��ت ماه در وزارت کش��ور برگزار می شود 
و بنده حضور دارم، فعالیت رس��می و بازگشایی خانه 
احزاب اعالم خواهد شد. وزارت کش��ور آمادگی دارد 
تا به فعالیت و بازگش��ایی خانه اح��زاب کمک کند.« 
رحمانی فضلی همچنی��ن حادثه اخی��ر در مهاباد را 
امنیتی ندانست و گفت: »این موضوع کامال شخصی 
بود که مسأله ای اجتماعی شد و اگر یاری معتمدین 
محلی مهاباد نبود به مسأله ای امنیتی تبدیل می شد.« 
رحمانی فضلی با بیان این که اقدامات فضای رسانه ای 
به خصوص رسانه های معاند، یک مسأله شخصی را به 
موضوعی سیاس��ی بدل کرد، گفت: »برخی رسانه ها 
تحلیل دادند و تحلیل پ��ردازی کردند که یک عنصر 
امنیتی قصد تعرض داش��ته و آن دخت��ر برای نجات 
خود خودکشی کرده است درحالی که مسأله شخصی 
بود.« او گف��ت: »در مس��أله مهاباد اگ��ر بي تدبیری 
پیش می آمد و ضد انقالب و دش��منان از این موضوع 
 سوءاستفاده می کردند، شاهد ناامنی سیاسی بزرگ در

 منطقه بودیم.«

وزیر کشور خطاب به استانداران: 

اگر الزم باشد  استانداران را تغییر  می دهیم
   نباید به گونه ای عمل کرد که حمایت از جریان خاصی برداشت شود                                 توافق احزاب برای بازگشایی خانه احزاب
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