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وزیر کشور خبر داد

 28استاندار «اصالح طلب معتدل» هستند
دنبال انتخاب یک خانم در یکی از معاونتهای وزارت کشور هستم

ایسنا

وزیرکشورجزئیاتیازپشتپردهانتخابات
ریاســت جمهــوری اخیــر را تشــریح کرد.
انتخاباتــی کــه  29اردیبهشــت مــاه در
نهایــت آرامش برگزار شــد و بدون ابطال
حتــی یــک صنــدوق ،صحتش بــه تأیید
شورای نگهبان رسید .عبدالرضا رحمانی
فضلی در گفتوگوی تفصیلی با ایسنا ،از
روزهایی خبر داد که نامزدهای انتخابات
در حال تبلیغ و «وزنکشی» خود بودند و
داعش و منافقین نیز تهدیداتی داشــت.
او گفــت کــه در اتاقــش تمــام ســخنرانی
نامزدهــا را رصــد میکــرده و در مــواردی
حتی از آتشنشــانی خواســته بود حوالی
میتینگهــا مســتقر شــود .وزیر کشــور در
بخش دیگری از ایــن گفتوگو تأکید کرد
در موضــوع حمله به ســفارت عربســتان
در زمینه «حفاظت» ســهلانگاری شــده
اســت .رحمانــی فضلــی همچنیــن بــا
تأکیــد بــر اینکــه با هیــچ جریان سیاســی
نســبت ندارد ،آمــاری از گرایش سیاســی
اســتانداران دولــت یازدهــم ارائه کــرد .او
همچنین خبــر داد در حال بررســی برای
انتخاب یک زن برای یکی از معاونتهای
وزارت کشور است.
 1700ëëتجمــع و ســخنرانی در زمــان
انتخابات
اگرچــه وزیر کشــور در این مصاحبه به
ســؤاالت متعدد و متنوعی پاسخ داد ،اما
مهمترین توضیحات او درباره انتخابات
اخیــر بــود .وی بــا بیــان اینکــه «در ایــام
انتخابات بیش از هزار و  700مورد تجمع
و سخنرانی داشتیم که بعضی تجمعات
بــا بیــش از  ۱۰۰هــزار نفــر در اوج هیجــان
رقابتهای انتخاباتی برگزار شد» ،افزود:
در برخی موارد هم سخنرانیها ،همزمان
بود .روز آخر تبلیغات انتخابات ریاســت
کشــی
جمهــوری در مشــهد در واقــع وزن ِ
آخر بود و هر کس هر چه در توان داشت،
آورده بــود .ما هم خیلی نگران بودیم که
اگر درگیری میشــد ،چه اتفاقی میافتاد.

از نظر من در حفاظت
از سفارت عربستان
سهلانگاری شد و
نیروها میتوانستند
جدیتر و قویتر عمل
کنند .کار از دست
فرمانداری بیرون و در
اختیار وزارت کشور و
شورای تأمین استان
بود .از نظر من اشکال
کار در مدیریت این
بحران بود که البته با
کسانی که سهلانگاری
کرده بودند ،برخورد شد
در آن ایام من در دفترم همه سخنرانیها
را رصــد میکردم .اولین ســخنرانی مهم
داوطلبیــن در تهــران را وقتــی دیــدم،
واقعــاً نگــران شــدم و بــه اســتاندار زنگ
زد م و گفتم شــرایط محــل دقیقاً چگونه
اســت؛ آیا همه تمهیدات الزم پیشبینی
شــده اســت؟ حتی تأکید کــردم که حتماً
آتشنشانی مســتقر باشــد ،همه درهای

سالگرد درگذشت آیتاهلل طالقانی در کانون توحید برگزار شد

بهیاد«پدر»

ایلنا

سی و هشتمین سالگرد درگذشت آیتاهلل سیدمحمود طالقانی با عنوان «به یاد پدر»
برگــزار شــد؛ محمدرضا عارف ،محمــود صادقی ،محمد ملکی ،غالمعباس توســلی،
احمد زیدآبادی و جمعی از یاران و دوستداران آیتاهلل طالقانی روز پنجشنبه با حضور
در کانون توحید ،یاد و خاطره او را گرامی داشتند .به گزارش خبرگزاریها ،محمدمهدی
جعفری ،پژوهشگر قرآنی و یار دیرین طالقانی برگزاری آیین سالگرد آیتاهلل طالقانی
را تالشــی برای رســاندن پیامهــای آگاهکننده ،آزادســازنده و دادگرانه قــرآن از زبان وی
بــرای همه نســلها دانســت و تصریــح کــرد :در زمانی که تالش میشــد پیام قــرآن را
با تحریف ،پشــتیبان زر و زور و تزویر نشــان داده و آموزههای خدا و ســنتهای پیامبر و
ائمه را با پوستین وارونه به خلق خدا ارائه دهند و دین خدا را وسیلهای برای ریاست و
تسلط بر مردمکنند ،آیتاهلل طالقانی قرآن را به صحنه آورد و پیامهای آن را به گوش
حقطلبان میرســاند و پیامهای آن را از پســتوهای منجمد و متحجر با شــیوههای نو و
همیشه تازه به قلب و اندیشه دیگران بازتاب میداد.
داوود فیرحــی ،اســتاد دانشــگاه نیز گفــت :آیتاهلل طالقانی یک شــخصیت مرزی
بود؛ مردی در میانه دین و سیاســت و همچنین در میانه ســنت و تجدد .مســأله اصلی
او اســتبداد بــود .آیــتاهلل طالقانــی معتقد بود جامعه مــا با معضلی به نام اســتبداد
مواجه اســت .وی افزود :طالقانی به این نتیجه رســید که مبارزه با مســتبد دچار چرخه
باطل اســت به این معنا مســتبد پیر پایین کشیده میشود و مســتبد جوانی با قدرت و
انرژی بیشــتر جایگزین آن میشــود .او معتقد است باید ماهیت استبداد را شناساند و
چیستی استبداد اهمیت بیشتری دارد تا کیستی مستبد .به عقیده او استبداد با استبداد
کنارزدنی نیســت و خشونت را نمیشود با خشــونت مهار کرد؛ زیرا خشونت مضاعف
تولید میکند .این مدرس دانشــگاه اضافه کرد :از نظر طالقانی بهترین ســاح مقابله
با مســتبد ،مقاومت نرم و صلحآمیز اســت؛ زیرا استبداد شــبیه تیغ است .اگر شدید با
آن برخورد کنید ،میبرد .ضمن اینکه قبل از نفی استبداد ،باید جایگزین آن مشخص
شود .به گزارش ایسنا ،وی اضافه کرد :نکته دیگر نظام شورایی بود که مرحوم طالقانی
به آن اعتقاد داشــت و آن را جایگزین اســتبداد میدانســت .البته در مورد تعیین بدل
بــرای اســتبداد عمر ایشــان کفاف نداد گرچه مــا بارقههای فکــرش را داریم .او معتقد
بود شورا به خاطر این عقب مانده که اجرا نشده است .ما باید آنقدر مشورت کنیم که
مکانیزم مشــورت و عمل جمعی را یاد بگیریم .افزودهای که آیتاهلل طالقانی داشت
نزدیک کردن شــورا به دموکراســی بود ،او شــورا را از حلقه تنگ خارج میکرد و به همه
شهروندان توسعه میداد.
هاشم آقاجری نیز در این مراسم با بیان این که«امروز جای خالی آیتاهلل طالقانی
بیش از گذشته احساس میشود» ،گفت :طالقانی نماد روحانی ای است که نه دولت
زده اســت و نه عوامگرا .طالقانی نماد وحدت در کثرت و کثرت در وحدت بود .توحید
او اصل بر تشابه و همگونسازی نبود که همه گروهها مانند او فکر کنند و اگر فکر نکنند
حــذف شــوند .او با بیان اینکه امــروز یاد گرفتیم اختالفات و تفاوتهــا را بپذیریم ،ابراز
داشــت :دوقطبــی خودی و غیرخودی از ســوی طالقانی رنگ باخــت و او این فاصله را
پــر کرد .طالقانی نشــان داد کــه میتوان هم مدرن بود و هم ســنتها را پاس داشــت.
آقاجری با بیان اینکه هیچ کســی به اندازه طالقانی ملیگرا و ایراندوست نبود ،افزود:
مشــروطه خواهان تصور میکردند ســلطنت را میتوان کنترل و محدود کرد و همانند
بریتانیا عمل کرد اما تجربه تاریخی به طالقانی نشان داد فرم و محتوا کامالً با یکدیگر
در ارتباط هستند .نمیتوان از ساختار فاسد ،آدم سالم انتظار داشت .طالقانی دریافت
دموکراسی ،شورا ،آزادی و عدالت و ...در چارچوب ساختار سلطنتی قابل تحقق نیست.

سالن را باز کنند و همه امکانات را فراهم
کننــد .زیــرا فقط کافــی بود که یــک اتفاق
کوچکی بیفتد .مثالً باتری موبایل یک نفر
بر اثر اتفاق منفجر شــود ،در این شــرایط
کل ســالن به هــم میریخت .وزیر کشــور
افــزود :در آن ایــام مــا از طــرف داعــش و
منافقیــن هم تهدیــد میشــدیم و حتی
چند مورد دستگیری هم داشتیم.
ëëانتصــاب  28اســتاندار بــا گرایــش
اصالحطلبیمعتدل
رحمانــی فضلــی در بخــش دیگــری
از ایــن گفتوگــو در واکنش بــه انتقاداتی
کــه از ســوی یــک جریــان سیاســی درباره
وی مطــرح اســت ،تصریــح کــرد :گفتند
اســتانداران و فرمانداران شــما همســو با
دولــت نیســتند .پاســخ مــن این بــود که
استانداران را وزیر کشور انتخاب نمیکند،
بلکه هیــأت دولت انتخــاب میکند .این
ســؤال را بایــد از دولــت بپرســید و چرا به
من میگویید؟ ما در وزارت کشور پیشنهاد
میکنیم ولی هیأت دولت مجبور نیست
که به پیشنهاد ما رأی بدهد .به عالوه ،۲۷
 ۲۸نفر از استانداران گرایش اصالحطلبی
معتــدل دارنــد .در مــورد فرمانــداران،
سیاســت وزارت کشــور این بود کــه آنها از
بدنه وزارت کشور انتخاب شوند .بنابراین
بــرای تحقق همیــن رویکــرد ۸۰ ،درصد
از فرمانــداران تغییــر کردنــد ۲۰ .درصــد

بقیــه هم تعویــض و جابهجا شــدند و در
واقع تغییر صد درصدی انجام شــد .وی
افــزود :فرمانــداران به معاونان سیاســی
مــن معرفــی شــدند و بــرای حکــم هــر
فرماندار باید چهار امضا از ســوی معاون
سیاسی ،معاون امنیتی ،معاون پارلمانی
و حراســت وزارت کشــور انجام میشــد و
امضای پنجم امضــای من بود .معاونان
سیاســی مــن در دولــت یازدهــم ،آقایان
میرولد ،مقیمی و احمدی بودند .میرولد
اصالحطلبی بسیار باشــخصیت ،خوب،
اصیــل و متدیــن و مقیمــی از آدمهــای
منصف ،عــادل و متدیــن و اصالحطلب
اســت .احمدی هــم جــزو اصالحطلبان
فعــال ،پرشــور و جــدی اســت و اینهــا
فرمانــداران را تأییــد کردند .البته بعضی
مــوارد را مــا نگه داشــتیم که تعدادشــان
شاید به  ۲۰تا هم نرسد .یکی از این موارد
فرمانــدار تهــران بود که من بســیار تحت
فشار بودم که او را عوض کنم زیرا فرهادی
در زمان دولت دهم ،اســتاندار البرز بود و
بعــد هــم فرمانــدار تهــران شــد ولی من
نســبت به او شناخت داشــتم و مدیر من
در صــدا و ســیما بــود و گفتم مســئولیت
او را میپذیــرم؛ زیــرا تهران شــهر مهمی
است و میخواهیم انتخابات برگزار کرده
و ریسک نمیکنیم .همین آقای فرهادی
چهار انتخابــات را در دو مقطع در تهران
خوب اداره کرد و موفق بود و دوستانی هم
کــه به فرهادی معترض بودنــد در هر دو
انتخابــات رأی آوردند .ما بعضی وقتها
بر اساس تحلیل ذهنی قضاوت میکنیم
اما واقعیت این گونه نیست.
ëëســهلانگاری در حفاظــت از ســفارت
عربستان
وزیر کشــور در پاسخ به ســؤالی درباره
نقــش فرمانــداری در موضــوع ســفارت
عربســتان ،بــا تأکید بــر اینکــه «حمله به
ســفارت عربســتان ربطــی بــه فرهــادی
نداشــت» افــزود :مســأله ســفارت خیلی

اخبار

تأســفآور بــود و همه از رهبــری و رئیس
جمهــوری گرفتــه تا مردم همــه ناراحت
شــدند .زیــرا کار ناعاقالنــه و بــدی بود .به
خاطر مســأله منا و اعدام شیخ نمر فضا
خیلــی احساســی و هیجانی شــده بــود و
صبــح همــان روزی کــه مســأله ســفارت
عربســتان اتفــاق افتــاد معــاون امنیتــی
وزارت کشور جلســه گذاشت و تمهیدات
الزم فراهــم شــده بــود .مــن همــان روز
هم در جلســه شــورای عالی امنیت ملی
گزارشــی دادم که وضعیت چگونه است
س جمهوری هم
و ما نگران هستیم .رئی 
تأکیدکردکهحفاظتبیشترشودتااتفاقی
رخ ندهد .من وقتی از جلسه بیرون آمدم،
بــه معــاون امنیتی خــود و آقای اشــتری
زنــگ زدم کــه در جلســه شــورای عالــی
امنیت ملی بر حفاظت دقیق از ســفارت
تأکید شده است بنابراین الیههای امنیتی
بیشــتر شــود که پیرو تماس من اقدامات
حفاظتی بیشتری انجام شد .سر شب در
مقابل ســفارت عربستان تجمع شد ولی
جمعیت متفرق شد و اتفاقی هم نیفتاد
اما جمعیت دوباره آمد و آن قضایا اتفاق
افتــاد .از نظــر من در حفاظت از ســفارت
ســهلانگاری شــد و نیروها میتوانســتند
جدیتر و قویتر عمل کنند .کار از دســت
فرمانداری بیرون و در اختیار وزارت کشور
و شــورای تأمیــن اســتان بــود .از نظر من
اشــکال کار در مدیریــت ایــن بحــران بود
کــه البته با کســانی که ســهلانگاری کرده
بودند ،برخورد شد.
او در ادامــه آمــاری از حضــور زنان در
عرصههــای مدیریتــی وزارت کشــور ارائه
کرد و گفت :ما در وزارت کشــور از  ۱۵۱نفر
از بانوان در ســطوح مختلــف مدیریتی از
جمله معاون استاندار ،فرماندار ،بخشدار
و مدیرکل استفاده کردهایم و از این بابت
در میان دستگاهها رکورد دار هستیم۱۳۱ .
نفــر هم در ســطوح مختلــف مدیریتی از
اهل تسنن داریم.

خوشبختانه ظرفیتســازی خوبی در
وزارت کشور برای استفاده از زنان و اقوام و
اقلیتها ایجاد کردهایم .به عالوه بنا دارم
یــک خانم به عنوان یکی از معاونان وزیر
کشــور حضور داشته باشد و در این جهت
به دنبال نیرو هســتیم .اما درباره استفاده
از زنــان در اســتانداری بایــد بگویــم کــه
استانداریشرایطخاصومسائلامنیتی،
سیاسی و اجتماعی مختص خود را دارد.
اگر خانمی که تجربه وزارت کشوری دارد
و اشرافی بر سطح جامعیت این مسائل
داشته باشــد ،مطرح شود ،حتماً استفاده
خواهیــم کــرد .و در حــال حاضــر در حال
بررســی این موضوع هســتیم .وزیر کشور
همچنین تصریح کرد :اما باید قبول کنیم
که در انتخابات ریاســت جمهــوری ،یک
نفــر رأی آورده و حــاال او رئیسجمهوری
همه ملت است.
پسندیده هم نیست که ملت را به ۲۴
میلیــون ۱۶ ،میلیــون و امثال آن تقســیم
کنند .اما حق میدهــم مدیرانی انتخاب
شــوند که برنامههای رئیــسجمهوری را
دنبال کنند .کسانی که مخالف برنامههای
دولت هستند نباید در مدیریتها باشند،
امــا هــر کــس مدیر شــد ،نبایــد بــرای ۲۴
میلیون کار کند و مخالف  ۱۶میلیون دیگر
باشــد .من وزیر کشــور  ۸۰میلیــون ایرانی
س جمهوری،
هســتم همان طور که رئیــ 
رئیس جمهوری  ۸۰میلیون نفر است.
رحمانی فضلی با بیان اینک ه در حوزه
سیاســت داخلی برنامه اصلــی ما تامین
امنیت ،توســعه و تقویت نشاط سیاسی و
پیگیــری اقتصاد مقاومتی اســت ،.درباره
رای اعتمــاد از مجلس هــم گفت :من به
کســی در مجلس وعده شخصی ندادهام
البتــه کســی هــم از مــن وعــده شــخصی
نخواســت .وی افــزود :رئیــس مجلس به
صــورت ســازمان یافتــه برای کســب رای
اعتماد وارد نشد هر چند نظر وی این بود
که من رای بیاورم.

در تماس تلفنی باقری و همتای ترک مطرح شد

بررسیپیامدهایمنفیهم هپرسی
استقالل در کردستان عراق

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایران و ژنرال خلوصی آکار،
رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه در تماس تلفنی ،پیامدهای برگزاری احتمالی
هم ه پرسی استقالل کردستان عراق بر منطقه را منفی و خطرناک توصیف کردند.
بــه گزارش ایرنا ،سرلشــکر محمد باقری و ژنرال خلوصی آکار ،ارتقای مناســبات
و همکاریهــای متقابــل را حائــز اهمیــت دانســته و هماهنگــی بیــن کشــورهای
همســایه در مخالفت با طرحهای تجزیه طلبانه در منطقه را ضروری دانســتند.
آنهــا همچنین رفتارهای غیرانســانی و ظالمانه اخیر علیه مســلمانان میانمار را
محکــوم و تأکید کردند :کشــورهای اســامی و مجامع بینالمللی بویژه ســازمان
ملل متحد ،باید برای جلوگیری از ادامه کشتار و آوارگی مردم مسلمان میانمار،
تصمیمات جدی اتخاذ کرده و مانع توســعه این گونه اقدامات علیه مســلمانان
این کشور شوند .طرفین در این تماس تلفنی بر تسریع و توسعه ارسال کمکهای
انسان دوستانه برای مسلمانان ستمدیده میانمار تأکید و اظهار امیدواری کردند
مشورت نیروهای مسلح دو کشور در این خصوص ادامه یابد.

شمخانی :موضوع دسترسی به اماکن نظامی
ایران ،پروندهای ملغی شده است

دبیر شــورای عالی امنیت ملی در واکنش به برخی اظهارات مطرح
شــده برخی مقامات خارجی ،با تأکید براینکه موضوع دسترسی به
اماکننظامی،پروندهایملغیشدهاست،گفت«:جمهوریاسالمی
ایران فعالیت اعالم نشده هستهای در هیچ یک از نقاط جغرافیایی
کشور نداشته و مطالب مطرح شده ،فضاسازی رسانههای امریکایی
به منظور فرار به جلو و سرباز زدن از انجام تعهدات و وظایف انجام
نشــده از ســوی این کشور اســت ».به گزارش ایرنا ،دریابان شمخانی
افزود« :در هیچ یک از مراکز نظامی جمهوری اسالمی ایران فعالیت
یا حتی تحقیقات هســتهای وجود ندارد و بازدیدهای انجام شــده از
ســوی آژانس طی ســالهای گذشــته این مطلب را تأییــد میکند».
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه تحقیقــات در حــوزه ســاحهای
متعــارف و فنــاوری موشــکی در چارچــوب تولیــد قــدرت دفاعــی و
ارتقــای بازدارندگی برابر تهدیــدات خارجی با قــدرت ادامه خواهد
یافت و به طور طبیعی مکشــوف سازی این ظرفیت برای بیگانگان
امکانپذیــر نیســت ،تأکید کــرد« :جمهوری اســامی ایــران صرفاً در
چارچوب توافقات و دستورالعمل مشخص برجام رفتار کرده و هیچ
تعهــدی فراتر از آن را نمیپذیرد ».وی در عین حال افزود« :آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در صورت ارائه مستندات کافی و قابل قبول،
شیوههای فراوانی برای رفع ابهام در اختیار دارد و موضوع دسترسی
به اماکن نظامی موضوعی غیرضرور و ملغی شده است».

