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ادامه از صفحه اول
مرد ش��ماره يك فاطم��ي هماني 
اس��ت كه حاال مي خواهد اس��فند امس��ال انتخابات برگزار 
كند و بي شك نمي خواهد بار ديگر به اصالح طلبان يا حتي 
اصولگرايان حمله اي صورت بگيرد. اين بار فاطمي به صورت 
جدي ايستاده است. نامه نوشتند و دستور پيگيري داده اند. 
فرماندار قرچك مي گويد پاي مج��وزي كه به اصالح طلبان 
داده است مي ايستد. معاون سياسي استاندار مي گويد كه اين 
بي قانوني را تحمل نمي كند. اين بار گروه هاي فشار هرچند در 
تاكتيك هاي شان تغييراتي داده بودند كه كمي رنگ و بوي 
انتخاباتي هم از آن به مشام مي رسيد اما با برخورد متفاوتي 
هم مواجه ش��دند. اين بار بي شناس��نامه كه نيامدند هيچ با 
توضيحات كامل آمدند. نماينده مجلسي كه كار غيرقانوني 
كرده است و مقابل كار مجوز دار وزارت كشور ايستاده است 
تجربه »ايستادگي وزارت كشور« را ندارد. وزير كشوري كه 
مي گفت و مي گويد در شب انتخابات هم استاندار و فرماندار 
را عوض مي كند همان وزير كشوري است كه تاكيد كرده بود 
اگر متولي مراسمي وزارت كشور باشد امنيت آن را هم تامين 
مي كند. نامه نگاري هايش هم نشان از همين عزم دارد. اين بار 
گروه فشار جفت پوچ آوردند. ده ها دوربين تصاوير حضورشان 
كه همراه با اتهامات فراوان بود را ثبت كرده اند. مجلس هيات 
نظارت بر رفتار نمايندگان دارد و اگر وزارت كشور از نماينده 
حاضر در اين مراسم غيرقانوني شكايت كند احتمال ارجاع 
پرونده به قوه قضاييه هست. مردم ورامين برخالف آن حجم 
از تبليغات با تندروهاي اين استان همراه نشدند و در نهايت 
ش��ادي هيجان چند دقيقه اي از فرياد مقابل تاالر بختياري 
دشت ورامين خيلي زودتر از آنچه تصور مي كردند فروكش 

كرد. 
عصر پنجشنبه دشت ورامين همه چيز آماده بود. نه براي 
نشست اصالح طلبان اين منطقه بلكه براي آنهايي كه براي 
بر هم ريختن يك مراسم قانوني برنامه غيرقانوني داشتند. از 
قبل بنر چاپ كرده بودند. يك��ي، دو تا هم نبود. چندين بنر 
منتش��ر كرده بودند و با ميكروفن و دوربين و حتي نماينده 
مجلس به مقابل محلي رفتند كه قرار بود يك تجمع قانوني با 
مجوز برگزار شود. از يك روز قبل تهديد به تجمع كرده بودند. 
يك روز پيش از مراسم از همه دعوت كرده بودند تا عليه يك 
مراس��م قانوني به خيابان بيايند. در سايت هاي محلي شان 
ساعت و محل تجمع را مشخص كرده و اعالم كرده بودند كه 
اگرچه اين مراسم مجوز دارد اما بايد براي نشان دادن مخالفت 
با اين تجمع به خيابان بيايند. اول تجمع كردند. مسير ها را 
بس��تند و تهديد كردند اجازه حضور آنهايي كه »فتنه گر« 
مي خواندن ش��ان را نمي دهند. مهمانان برنام��ه اما يا تبرئه 
شده بودند يا اصال سابقه كيفري نداشتند. با تجهيزات شان 
شروع به سخنراني كردند. اول يكي از روحانيوني كه پاي ثابت 
سخنراني هاي همين چند وقت پيش تحصن هاي مجلس 
بود. اتهام زني ها از همين سخنراني آغاز شد آنجايي كه همين 
روحاني گفت: »اين افراد نظام و انتخابات همين كشور را زير 
سوال برده و ماه ها دس��ت به دست اسراييل دادند كه نظام را 
از بين ببرند، حال چرا اين گونه صحبت مي كنند.« مشخص 
نبود هدف معترضان چه كسي بود؟ دو مهمان اصالح طلب 
آمدن شان به مراسم را لغو كردند تا ش��ايد معترضان كوتاه 
بيايند اما بنرها همچنان باال بود و شعارها داده مي شد. 50 نفر 
مقابل سالني كه مراس��م اصالح طلبان در حال برگزاري بود 
تجمع كرده بودند. شعار مرگ بر... س��ر مي دادند و حاضر به 
رفتن هم نبودند. وزير كشور دولت اصالحات كه آمد هجوم 
بردند و تالش كردند مانع از ورود او به س��الن ش��وند. نيروي 
انتظامي دخالت كرد اما معترضان همچنان پشت در سالن 
بودند. ش��ايد نقطه عطف اين تجمع غيرقانوني س��خنراني 
يك نماينده مجلس بود. نماينده اي كه ميكروفن به دست 
گرفت و مقابل چشم خيلي ها وزير كشور را تهديد كرد. همان 
نماينده اي كه روزانه در مجلس قانون وضع مي كند و انتظار 
اجراي قانون را دارد در اين تجم��ع غيرقانوني قانون را زير پا 
گذاش��ت و به مجوزي كه براي اين سخنراني صادر شده بود 
بي توجهي كرد. سيد حسين نقوي حسيني نماينده ورامين 
در اين سخنراني با تالش براي مردمي نشان دادن اين تجمع 

غيرقانوني كه بيش��تر رنگ و بوي انتخاباتي داش��ت گفت: 
» آنچه كه اين مردم را در اين محل جمع كرده اس��ت مرگ 
بر فتنه گر اس��ت واال امت حزب اهلل از جريان سياسي نگراني 
ندارد زيرا اين جريانات پشيزي نيستند. وي اما در اينجا يك 
اتهام جديد هم به اصالح طلبان حاض��ر در اين همايش زد و 
گفت: » اينها همان هايي هستند كه با پيام بي بي سي در ايران 
حركت مي كنند. به تمام گروه هاي سياسي كه در چارچوب 
نظام فعاليت مي كنند احترام مي گذاريم و كسي در رسانه هاي 
زنجيره اي خود كه توسط رسانه هاي غربي حمايت مي شوند 
ننويسند كه اينها مخالف هستند.« وي ادامه داد: وزير كشور 
بايد در مقابل مجوز به فتنه گران پاسخگو باشد كه از وزير اين 
سوال را خواهم كرد. نكته جالب اين سخنراني اما اينجا بود 
كه او گفت: » به مسووالن اين شهرستان اخطار مي دهيم كه 
اگر يك بار ديگر فتنه گري در اين شهرستان دعوت شود مردم 

پاسخ شما را خواهند داد.«
نامه قاطع وزير كشور بدون تاخير

عبدالرضا رحماني فضلي حاال دارد نشان مي دهد هماني 
را انج��ام مي دهد كه مي گوي��د. مرد اصولگ��راي كابينه كه 
خيلي ها در روز معرفي اش به مجلس به عنوان وزير كش��ور 
آنچنان اميدي به ديدن يك وزير خاص در ساختمان فاطمي 
نداشتند حاال ماه ها است كه دارد نظرشان نسبت به متولي 

سياس��ت و امنيت داخلي در كابينه تغيير مي كند. درست 
از همان روزهايي كه وزير كش��ور ماجراي پول هاي كثيف را 
مطرح كرد شتاب در قدم هاي وزير كشور ديده مي شد. كمي 
بعد برخورد با نيروهاي گروه فشار بود كه نگاه ها به وزير كشور 
را تغيير داد. ماجراي ممانعت از سخنراني نوه امام در بروجرد 
و استعفاي فرماندار آغاز برخورد با تندروها بود كه با ماجراي 
علي مطهري در ش��يراز و تغيير اس��تاندار فارس هم شدت 
گرفت. عبدالرضا رحماني فضلي قاطعيتش را همان زمان بود 
كه نشان داد. گزينه جديد استانداري فارس را كه معرفي كرد 
صداي مخالفت عده اي در فارس بلند شد اما رحماني فضلي 
ايستاد، شخصا به مراسم توديع و معارفه استاندار جديد رفت 
و چند روز بعد هشدار داد كه اگر نياز باش��د استانداران را در 
شب انتخابات هم تغيير مي دهد. گستره تغيير به فرمانداران 
هم رسيد. فرمانداراني كه همس��و نبودند يك به يك تغيير 
مي كردند و در همي��ن روزها بود كه وزير كش��ور يك وعده 
داد. وعده ايس��تادن پاي حق��وق كانديداها. اع��الم كرد كه 
در هر شرايطي پاي حقوق كانديداها مي ايس��تد و اجازه رد 
صالحيت بي م��ورد را نمي دهد. گروه هاي فش��ار كمتر ناي 
فعاليت داشتند و خبري آنچناني از آنها نبود. اين بار اما پس 
از يك غيبت چند ماهه دشت ورامين را هدف گرفته بودند. 
اين بار با ي��ك نماينده مجلس آمده بودند تا ش��ايد ش��كل 

قانوني به فعاليت غيرقانوني خودش��ان بدهند. اين اما همه 
ماجرا نبود. درست چند دقيقه پس از اقدامات گروه  فشار در 
دشت ورامين، وزير كشور به محض رسيدن به تهران و مطلع 
ش��دن از اقدام جديد آنها نامه نوشت. مخاطب نامه شخص 
استاندار تهران بود. هرچند شخص استاندار تهران بالفاصله با 
عبدالواحد موسوي الري مهمان نشست مذكور كه با مشكل 
براي حضور در اين نشست مواجه شده بود تلفني مذاكره و 
دلجويي كرده بود اما وزير كش��ور درخواس��ت جدي براي 
مشخص شدن هويت حمله كنندگان به مردي را داشت كه 
سال ها بر همان صندلي تكيه زده بود كه امروز رحماني فضلي 
تكيه زده است. درخواست وزير كشور روشن بود و متخلفين 
بايد شناسايي و تحويل مراجع قضايي شوند. رحماني فضلي 
در نامه اش به سيد حسين هاشمي نوشت: » با انتشار اخباري 
مبني بر هم خوردن تجمع قانوني در ورامين الزم اس��ت در 
اسرع  وقت موضوع را بررسي كرده و در صورت صحت وقوع 
چنين اتفاقي كه نقض حقوق شهروندي و مغاير با فضاي آرام 
و همراه با همدلي و همبستگي ملي براي برگزاري انتخاباتي 
باشكوه و حماسي است، ضمن شناسايي متخلفين نسبت به 
معرفي آنها به مراجع قضايي اقدام شود. «لحن قاطع رحماني 
فضلي از نامه هم مش��خص بود. براي صدور دس��تور حتي 
منتظر پايان تعطيالت آخر هفته هم نماند و همان كاري را 
كرد كه يك وزير كشور بايد مي كرد؛ اقدامي كه شايد وظيفه 
بود اما س��ال ها بود خبري از آن نبود. كمي بعد قائم مقام او 
هم با رسانه ها گفت وگو كرد و از قاطعيت وزارت كشور براي 
شناسايي اين متخلفين گفت. حسينعلي اميري در همين 
مورد گفت: » با هر كسي كه بخواهد خالف قانون عمل كند 
حتما برخورد مي شود. به گزارش ايسنا، وي در پاسخ به اين 
سوال كه آيا مجوزهاي الزم براي اين جلسه از قبل تهيه شده 
بود؟ گفت: براي برگزاري مراسم ها استانداري مجوز مي دهد، 
نه وزارت كشور و مجوز اين مراسم از سوي استانداري صادر 
ش��ده بود.« اميري در پاسخ به اين پرس��ش كه چه نهادي 
مسوول برخورد با تجمع كنندگان است؟ گفت: استانداري 
تهران بايد وارد موضوع ش��ود. « اما تشكل هاي اصالح طلب 
دش��ت ورامين از فرماندار تش��كر كردند. تش��كل اسالمي 
سياسي انجمن اسالمي دانشجويان واحد ورامين از فرماندار 
قرچك براي صدور مجوز برگزاري مراسم اصالح طلبان تشكر 
كردند. اين همان مراسمي بود كه عده اي محدود با آن مشكل 

داشتند. 
آرايش و سرنوشت جديد گروه هاي فشار 

اگر تا ديروز گروه هاي فشار ناش��ناس بودند، اگر تالش 
مي كردند با ش��تاب بيايند و همه چيز را برهم بريزند و نامي 
از آنها باقي نماند حاال ديگر آرايش شان در حال تغيير است. 
حاال از روزها پيش اعالم مي كنند ك��ه قصد بر هم زدن يك 
سخنراني را دارند. براي برهم زدن مراسم تجهيزات هم مهيا 
مي كنند. بنر چاپ مي كنند و با ميكروفن و دوربين مي آيند 
تا آرشيو هم داشته باشند. حتي سخنران شان نه يك معترض 
عادي كه نماينده مجلسي اس��ت كه هر روز در مجلس راي 
به تصويب قوانين مي دهد. وزير كش��ور و مقامات پايين تر از 
او را تهديد مي كنند كه اگر بار ديگر از حق قانوني شان يعني 
صدور مجوز براي اصالح طلبان اس��تفاده كنند طور ديگري 
رفتار مي كنند. خيابان ها را مي بندند و تصاويرشان را منتشر 
و مصاحبه ه��م مي كنند و يك پيام دارن��د كه نمي خواهند 
ناشناس بمانند. اما نقطه مغفول مانده در مورد اين روزهاي 
گروه هاي فش��ار يك چيز اس��ت و آن هم اين اس��ت كه به 
همان اندازه كه گروه هاي فش��ار در آرايش شان تغيير ايجاد 
كرده اند، مسووالن هم در برخورد با آنها تغيير روش داده اند. 
بالفاصله چند س��اعت پس از ويژه برنامه ش��ان اصلي ترين 
متولي سياست داخلي كشور دست به قلم مي شود و دستور 
پيگيري مي دهد. همه موضع قاطع مي گيرند تا آنها هم يك 
پيام بدهند؛ اينكه از گروه هاي فشار ترسي ندارند. اين همان 
برنامه اي است كه به نظر مي رس��د اين روزها دولت براي آن 
تالش دارد. گروه هاي فش��ار حاال با واكن��ش جديد مواجه 
هستند. حاال با دس��تور وزير كشور شناس��ايي مي شوند و 
اين گونه كه از شرايط برمي آيد ديگر سرنوشتي مثل گذشته 

نخواهند داشت. به اين راحتي ها هم فراموش نمي شوند. 
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سياست
گروه سياسي| استاندار تهران كه مخاطب دستور شخص وزير كشور براي شناسايي متخلفين 
تجمع روز پنجشنبه اراك است هم با خودس��رها اتمام حجت كرد. استاندار تهران گفت: ايجاد 
فضاي مناس��ب براي فعاليت همه احزاب و گروه هاي سياس��ي در چارچوب قانون، مشي اصلي 
و رويكرد محوري دولت تدبير و اميد در راستاي ايجاد ش��ور و نشاط سياسي در آستانه برگزاري 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي و مجلس خبرگان رهبري است. به گزارش ايرنا، سيدحسين 
هاشمي افزود: همه گروه ها و احزاب قانونمند كشور مي توانند از فرصت ارتباط با مردم و مخاطبان 
خود در حدود قانون اس��تفاده كنند. وي با اش��اره به رويكرد محوري دولت در تعامل قانونمند با 
احزاب و گروه هاي سياسي، اظهار كرد: برهمين اساس مشي استانداري تهران نيز ايجاد فضاي 

مناس��ب براي فعاليت همه گروه ها در حدود قانون اس��ت. اس��تاندار تهران به برگزاري نشست 
مشترك اصالح طلبان شهرستان هاي قرچك، ورامين و پيشوا در قرچك اشاره كرد و افزود: با وجود 
صدور مجوزهاي الزم و قانوني براي برگزاري اين نشس��ت، مخالفت هاي با برگزاري و سخنراني 
حجت االسالم عبدالواحد موسوي الري دراين نشست وجود داشت كه با پيگيري هاي انجام شده 
و هماهنگي مقامات مسوول از جمله فرماندهي انتظامي غرب استان تهران، اين نشست با توجه 
به مجوزهاي قانوني برگزار شد. نماينده عالي دولت در استان تهران تاكيد كرد: مشي استانداري 
تهران در زمينه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي نيز ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت قانونمند 

همه گروه ها در حد و حدود قانون و مقررات كشور است.

اقدام بهنگام وزارت كشور در برابر حمله محفل دلواپسان ورامين  به گردهمايي قانوني اصالح طلبان

 ايستادگيعليهگروهفشار

 ابعاد حادثه ورامين به قدري بود كه شب گذشته شايعاتي را مبني بر بركناري استاندار تهران در شبكه هاي 
اجتماعي دامن زد. قائم مقام وزير كش�ور اما در گفت وگو با »اعتماد« گفت: تغيير اس�تاندار تهران را قويا 
تكذيب مي كنم. آقاي وزير در مورد اتفاق قرچك به اس�تاندار تهران دستور داد موضوع را پيگيري كند و 
همه عوامل شناسايي و به دستگاه قضايي معرفي شوند و گزارش آن را به وزير كشور اعالم كند. با توجه به 
اينكه اين دستور پنجشنبه شب اعالم شده است قطعا بايد به استاندار تهران هم فرصت الزم داده شود تا 

مساله را به خوبي پيگيري كند. اما شايعه تغيير استاندار تهران به هيچ وجه صحت ندارد. 

تغيير استاندار تهران را تكذيب مي كنم

  ناهيد مولوي /  نماينده مجل�س حاال وارد معركه 
انتخابات شده اس�ت و همايش رقبا را به هم مي ريزد 
و حتي وزير كش�ور را نيز تهديد مي كند ك�ه او را به 
مجلس خواهد كشيد. وزير كشور شخصا وارد ماجرا 
ش�ده و دس�تور پيگيري قضايي ماجرا را صادر كرده 
اس�ت. رحماني فضلي بهتر از هر كس�ي مي داند اگر 
قرار باشد در آس�تانه انتخابات گروهي اينگونه وارد 
ميدان انتخابات و باع�ث اخالل در برنامه ها ش�وند، 
در روزهاي حس�اس انتخابات سنگ روي سنگ بند 
نخواهد ش�د. فرماندار قرچك هم دنبال�ه رو همين 
سياس�ت اس�ت و مي گويد اجازه نخواه�د داد هيچ 
فردي با هر س�متي باعث به هم ريخت�ن برنامه هاي 
مجوز دار گروه هاي شناس�نامه دار شود. او بسياري از 
ادعاهاي نقوي حسيني، نماينده مجلس را كه رهبري 
تجمع كنن�دگان روز پنجش�نبه دش�ت ورامي�ن را 
عهده دار بود، تكذيب مي كند و به »اعتماد« مي گويد: 
آقاي نقوي حس�يني ب�راي درپوش گذاش�تن روي 
اقدامات غيرقانوني خود چنين حرف هايي را مي زند. 
وقتي از او مي پرس�م آي�ا پيش از برگ�زاري همايش 
نقوي حس�يني در اي�ن مورد ب�ا او صحبت  ك�رده يا 
هشداري داده است با عتاب مي گويد: نقوي حسيني 
در مقام و مسووليتي نيست كه بخواهد به من هشدار 
دهد يا بگويد چه كس�ي در حوزه فرمانداري من حق 
س�خنراني يا اجازه برگزاري برنامه دارد و چه كس�ي 
ندارد؟ من به عنوان فرماندار تصميم مي گيرم و اجازه 
نمي دهم افراد اينگونه باعث ناامني ش�وند. مسعود 
مرسل پور مانند رييس�ش در س�اختمان فاطمي با 
جديت حرف مي زند و نمي تواند خش�م خود را از اين 
ماجرا در صدايش پنهان كند. خشم از نماينده اي كه 
قانونگذار اس�ت و حاال در حوزه انتخابيه اش رهبري 
قانون ش�كنان را به دس�ت گرفت�ه اس�ت. در ادامه 

گفت وگوي »اعتماد« با فرماندار ورامين را بخوانيد. 
      برنامه هماي�ش اصالح طلب�ان در قرچك مجوز 

فرمانداري را داشته؟
بله، اين برنامه كام��ال قانوني و با مج��وز فرمانداري 

برگزار شد. 
       چه زماني مجوز براي اين برنامه صادر شده است؟

حدود يك هفته پيش بود كه مجوز براي 
برگزاري اين برنامه از سوي فرمانداري صادر 

شد. 
       تجمع كنندگان و مخالفان برگزاري 
همايش چطور؟ آيا آنها هم اقدامي براي 

اخذ مجوز كرده بودند؟
خير، اين تجمع بدون مجوز و غيرقانوني 

بود. 
       زماني كه شما مطلع شديد عده اي 

بدون مج�وز در محل برگزاري تجم�ع كردند و قصد 
برهم زدن آن را دارند آيا اقدامي را انجام داديد؟

بله، نيروه��اي انتظامي وارد ش��دند و تجمع غيرقانوني 
را متفرق كردند. شما اگر توجه داش��ته باشيد در سايت ها و 
فضاي مجازي هم به اين مساله اش��اره شده بود و بسياري از 
نيروي انتظامي به دليل اقدام به موقع شان تشكر و قدرداني 

كردند. 
       گفته شده تلفن همراه ش�ما در زمان وقوع اتفاق 

خاموش بوده و پاسخگو نبوده ايد؟
خير، من و شوراي تامين استان در جلسه بوديم و در اين 
جلس��ه فرمانده نيروي انتظامي و رييس شوراي هماهنگي 
اصالح طلبان قرچك هم حضور داشتند. موبايل من روشن 
بود و مرتب به من گزارش داده مي شد و من لحظه به لحظه 
در جريان اتفاقات بودم و هم با برگزار كنندگان و هم ماموران 

انتظامي حاضر در محل در ارتباط تلفني بودم. 
       آقاي نقوي حسيني در گفت وگويي كه با »اعتماد« 
داش�تند ادعا كردند محافظان آقاي موس�وي الري 
اقدام به شليك گاز اش�ك آور كردند. آيا شما از اين 

اتفاق خبر داريد؟
اين ماجرا به هيچ عن��وان صحت ندارد و م��ن قويا آن را 
تكذيب مي كنم. آقاي نقوي حسيني براي در پوش گذاشتن 
روي كار غيرقانوني خود اينگون��ه ادعاها را مطرح مي كنند. 

اصال چنين داستاني صحت ندارد. 
       آي�ا پيش از برگ�زاري برنامه، آقاي 
نقوي حسيني در مورد همايش به شما 
هش�داري داده بودند ك�ه نبايد چنين 
برنامه اي برگزار شود يا اينكه اعتراض 
كنند كه چرا مجوز برگ�زاري برنامه به 

اصالح طلبان را داده ايد؟
ح��وزه  در  اص��ال  كاري  چني��ن 
مسووليت هاي آقاي نقوي حسيني نيست 
و نمي تواند چنين صحبتي را با من بكند. من رييس شوراي 
تامين هستم و من تصميم مي گيرم چه گروهي و چه كساني 

مي توانند در حوزه من سخنراني و برنامه داشته باشند. 
       چه اقداماتي براي پيگيري تخلفات انجام خواهيد 

داد؟
ما در دولت تدبير و اميد با تاسي از فرمايشات مقام معظم 
رهبري و همچنين فرمايشات آقاي رييس جمهور به دنبال 
حضور حداكثري مردم در انتخابات آتي هس��تيم. عده اي 
هم به دنبال اين هستند كه به هر قيمتي شده راي بياورند 
و جايگاه خ��ود را در مجلس حفظ كنند. ما ب��ه دنبال اصل 
مقبوليت و مش��روعيت نظام و حضور حداكثري مردم پاي 
صندوق هاي راي هس��تيم. طبق دستور اس��تاندار محترم 
تهران تمام احزاب و گروه هاي شناسنامه دار كه در چارچوب 
قانون اساسي و نظام جمهوري اسالمي هستند، مي توانند با 
گرفتن مجوز اقدام به برگ��زاري برنامه كنند و ما هم موظف 
هستيم امنيت آنها را تامين كنيم. من هم به عنوان رييس 
ش��وراي تامين هر گروهي ك��ه در اين چارچوب باش��د و 
براي اخذ مجوز برگزاري برنام��ه مراجعه كند را با آغوش باز 
استقبال مي كنم و مجوز را براي شان صادر خواهم كرد. از اين 
به بعد هم هر گروه و شخصي كه بخواهد تجمعي را بدون اخذ 
مجوز برگزار كند بر اساس سياست هاي كلي نظام و دولت 

جلوي آن را خواهم گرفت و برخورد قانوني خواهم كرد. 

       آيا شخص وزير كشور با شما تماسي در اين مورد 
داشتند؟

اينكه من با شخص وزير صحبت كرده ام يا نه مساله مهمي 
نيست و به نوعي مس��ائل داخلي ما شمرده مي شود اما نكته 
مهم اين است كه وزارت كشور به شدت پيگير اين ماجراست 
و به حمداهلل تا االن از عملكرد و پيگيري هاي ما در اين مورد 

هم راضي بودند. 
       قبال هم چنين برنامه هايي در حوزه فرمانداري شما 

برگزار شده بود؟
به جرات مي توانم بگويم اين نخستين بار پس از پيروزي 
انقالب بود كه مج��وز برگزاري چنين برنام��ه اي در قرچك 
صادر شده اس��ت. من تمام قد پاي اين اقدام خود ايستاده ام 
و از مجوزي كه ب��راي برگزاري اين برنامه ص��ادر كردم دفاع 
مي كنم. براي من هم مهم نيست كه اين گروه ها از كدام جناح 
هس��تند، در صورتي كه در چارچوب قانون اساس��ي و نظام 
جمهوري اسالمي باشند من به آنها مجوز برگزاري برنامه را 

خواهم داد و امنيت آنها را نيز تامين خواهم كرد. 
       آق�اي نقوي حس�يني در گفت وگو ب�ا »اعتماد« 
گفته ان�د اص�ال گروه�ي به ن�ام ش�وراي هماهنگي 
اصالح طلبان يا اصالح طلبان در قرچك وجود ندارند 

كه مجوزي براي برنامه آنها صادر شده باشد؟
اين چه حرفي است كه آقاي نقوي حسيني مي گويند؟ 
در س��ال 92 نزديك به 60 يا 70درصد م��ردم اينجا به آقاي 
روحاني راي دادند و همه كساني كه در اين شهر در حمايت 
از آقاي روحاني فعاليت مي كردند نيروهاي اصالح طلب اين 
ش��هر بودند. پس كس��اني كه در اين دوره آمده اند و به آقاي 
روحاني كه كانديداي مورد حمايت اصالح طلبان بوده است 
راي دادند چه مي شوند؟ آيا اينها اصالح طلب نيستند ؟ آقاي 
نقوي حسيني تصورات خودش را بر زبان آورده است. در حوزه 
فرمانداري من هم مانند همه جاي كشور مردم با گرايشات 
سياسي متفاوت حضور دارند و من از فعاليت هر گروهي كه در 
چارچوب قانون باشد چه اصالح طلب و چه اصولگرا استقبال 

مي كنم. 
       از حادثه روز پنجشنبه آيا فيلمي هم در دست شما 

وجود دارد؟
بله، همه اتفاقات روز پنجشنبه حداقل توسط 10 دوربين 

ثبت شده است و ما همه اين فيلم ها را در اختيار داريم. 

فرماندار قرچك در گفت وگو با »اعتماد« از وقايع پنجشنبه ورامين مي گويد: 

پاي مجوزي كه به اصالح طلبان دادم مي ايستم
10 دوربين اقدامات تجمع كنندگان غيرقانوني را ثبت كرده اند

گفت و گوي روز -1

روايت نماينده اصولگراي معترض به اصالح طلبان 
حمله به موسوي الري كار خودشان بود

ا گر مي خواستيم 10 هزار  نفر جمع مي كرديم
  احسان بداغي  / سال هاست كه خيلي خبر عجيبي نيست؛ 
»مراس�م اصالح طلبان ب�ه هم خ�ورد.« اين ب�ار قرعه ب�ه نام 
اصالح طلبان قرچك و ورامين افتاده ب�ود. جايي كه البته يك 
فرق مهم با مراس�م هاي ديگري كه به هم خورده بودند، داشت. 
روز پنجشنبه سيد حسين نقوي حس�يني، نماينده ورامين و 
قرچك هم در جمع معترضان به مراس�م اصالح طلبان حضور 
داش�ت. نماينده اي ك�ه در گفت وگو ب�ا »اعتماد« درب�اره آن 

اعتراضات در ابتدا مي گويد با خود مراسم مشكلي نداشته و فقط معترض حضور برخي 
چهره ها در آن بوده. اما كمي بعد اصرار مي كند كه اصل مراسم هم غيرقانوني بوده است. 

    درباره اتفاق قرچك اين سوال را داريم كه شما در آن تجمع سخنراني كرديد و گفتيد 
كه نمي گذاريد چنين تجمعاتي برگزار شود... 

چه كسي اين حرف را زده است؟
   اين را به هر حال برخي سايت ها از قول شما نوشتند. 

من هرگز اين حرف را نزدم كه نبايد اين مراس��م برگزار ش��ود. كي گفته؟ غلط كرده هر كسي اين 
حرف را زده. من گفتم ك��ه اوال اعتراض مردمي به حض��ور فتنه گران بود. نه اعتراض به مراس��م و 
نشس��ت و اجتماع. من اين را در سخنراني ام به شكل صريح و روش��ن گفتم كه با هر گونه برگزاري 
همايش، نشست و گردهمايي قانوني موافقيم و حق همه جريانات و گروه هاي سياسي مي دانيم كه 
با مجوز قانوني اجتماع داشته باشند. آنچه مورد اعتراض ما است حضور فتنه گران، محكومان فتنه و 
بازداشت شدگان آن است. اگر ش��ما بعدا از قول من بزنيد كه ايشان با برگزاري مراسم مخالف بوده، 

قطعا هم به ديدگاه من خيانت شده و هم حق الناس است. 
   از اين افرادي كه مي گوييد چه كس�ي بوده؟ آقاي موس�وي الري كه سخنران اصلي 

مراسم بوده اند كه سابقه بازداشت نداشته اند. 
من نگفتم آقاي موسوي الري جزو اين افراد بوده. من كسان ديگري را مي گويم. 

   خب چه كساني؟
ديگه برويد آناليز كنيد و ببينيد چه كساني بازداشت بودند، چه كساني فعال بودند در سال 88 و كدام 

يك محكوميت دارند. 
   خ�ب اين مراس�م در حوزه انتخابيه ش�ما ب�وده و خيلي ها هم ش�ركت كنندگان را 

نمي شناسند و تصور اين است كه اين حرف شما ناظر به آقاي موسوي الري باشد. 
نه ديگر. من به ش��ما عرض مي كنم كه اوال حركت مردمي بوده و هيچ كس، يعني نه س��ازماني، نه 
نهادي، نه شخصي و نه جايگاهي پشت اين قضيه بوده كه سازماندهي كند. اگر قرار بود سازماندهي 
كنيم آنجا ده هزار نفر جمع مي شدند. يك تعدادي از خانواده شهدا و فرزندان شاهد بودند و علما و 
روحانيون همين طور خودجوش آمدند. اعتراض هم فقط به حضور فتنه گران بوده. تيتر حرف شان 
هم اين است كه حضرت آقا فرمودند فتنه خط قرمز نظام است. هيچ كس در هيچ جايگاه و لباسي حق 

عبور از اين خط قرمز را ندارد و ما اجازه نمي دهيم فتنه گران حضور داشته باشند. 
   ش�ما مي گوييد حركتي كه كرديد قابل توجيه ب�وده. همايش هم ك�ه قانوني بوده. 

نمي توانيد بگوييد منظورتان از همين فتنه گران كه اصرار داريد، چه كساني است؟
اجازه بدهيد. همايش قانوني نبوده. مي گويند همايش مجوز قانوني داشته. ما نخستين سوال مان 
اين است كه به چه كسي اين مجوز داده شده اس��ت؟ حزب است، گروه است، چيست؟ اين حزب و 
گروه و دسته مجوز دارد؟ ثبت وزارت كشور شده اس��ت؟ ما چيزي با عنوان جريان اصالح طلب در 
شهرستان هاي قرچك و ورامين با مجوز وزارت كشور و تصويب ماده 10 احزاب نداريم. وزارت كشور 
بگويد كه اوال به چه كسي مجوز داده است. اين را من از وزير كشور س��وال مي كنم و بايد بيايد و در 
مجلس جواب دهد. ما چنين چيزي كه مجوز داشته باشد، نداريم. هر دسته اي بيايند و بگويند وزارت 

كشور به ما مجوز داده كه خودش خالف است. 
   چرا همين حساسيت را روي موارد مشابه نداش�تيد؟ مثل همان جريان اعتراض به  

برجام مقابل مجلس كه وزارت كشور تاكيد داشت، مجوز ندارند. 
خب مجوز نداشت بايد برخورد مي كردند. مگر ما گفتيم برخورد نكنند؟ مگه ما مخالف برخورد با آنها 
بوديم؟ اينها مسائل قانوني است كه بعدا من خودم مي دانم و وزير كشور. بايد توضيح دهند كه ببينيم 
به چه كسي مجوز داده اند. اينها چه كسي هستند؟ باالخره نمي شود هر كسي مجوز خواست، آقايان 

بگويند    بفرماييد. 
   ولي در همان جريان خودتان بين اين افراد مقابل مجلس آمديد و سخنراني هم كرديد. 
تجمعات مقابل مجلس آزاد هستند. آنجا هر روز عده اي مي آيند و اعتراض مي كنند. حاال چند مورد 

هم منتقدان برجام آمدند. 
   خب پس به اين ترتيب برخالف گفته هاي اول مصاحبه با اصل آن مراسم هم مشكل 

داشته ايد و فقط اعتراض شما به حضور چند چهره در آن نبود. 
ما با كار غيرقانوني مخالف هس��تيم. اوال حضور آن افراد خط قرمز رهبري بود كه از هر قانوني براي 
ما اولي تر اس��ت. بعد هم مجوزي كه داده اند از اساس غيرقانوني بوده اس��ت. من مي گويم احزاب و 
گروه هاي شناسنامه دار بروند و مجوز بگيرند، اگر كسي به آنها گفت كه باالي چشم تان ابرو است، من 
قبول مي كنم. ولي اينها يك عده افرادي هستند كه جماعت شان و تشكل شان مجوز ندارد. آن اقدام از 
اول تا آخر غيرقانوني بود. ما با هيچ كار مجوزداري مخالف نيستيم و هرگز نه چنين همايش هايي را به 
هم  مي زنيم، نه مخالفت مي كنيم. اصال اين طور نيست. اعتراض ما به حضور فتنه گران بود. اگر كسي 

براي حضور فتنه گران مجوز صادر كند فتنه گر است، حتي اگر وزير كشور باشد. 
   االن به هر حال فصل رقابت هاي انتخاباتي اس�ت. با اين توصيف مي شود بسياري از 
جلسات انتخاباتي را به هم زد به اين دليل كه هيچ حزب و گروه مشخصي آن را پشتيباني 
نمي كند. مثال خود ش�ما براي انتخابات وقتي جلس�ه اي برگزار مي كنيد حتما احزاب 
را مي آوريد يا اينك�ه به هر حال يك تعداد افرادي كه س�تاد انتخاباتي هس�تند مجوز 

مي گيرند؟
من هر وقت براي انتخابات افراد مساله دار را آوردم يا كار غيرقانوني كردم، شما بياييد و اعتراض كنيد. 

   ولي به هر حال اين جلس�ات برگزار مي ش�وند. همه آيا حق دارند اين گونه برخورد 
كنند؟

اگر كار غيرقانوني شود بله. اگر قرار باشد افرادي كه امنيت كشور را به خطر انداخته بودند به صحنه 
برگردند حتما بايد اعتراض شود. 

   آيا همان تجمع شما در اعتراضي كه داشتيد غيرقانوني نبود؟ به هر حال تجمعات هم 
مجوز مي خواهند. 

حاال اين موارد را ما با آقاي وزير كشور مشخص مي كنيم كه چه كسي كار قانوني كرده و چه كسي 
كار غيرقانوني. افرادي هم كه آمده بودند در اين اعتراض براي آتش زدن مغازه ها نيامدند. آنها خانواده 

شهدا و روحانيون منطقه بودند. 
   قبل از اعتراض با مقامات فرمانداري يا استانداري تهران مكاتبه يا مذاكره اي داشتيد 

كه موارد مورد اعتراض را مطرح كنيد تا كار به اين اعتراض و به هم خوردن مراسم نرسد؟
ما كه مطلع نبوديم. نمي دانستيم چه كسي مجوز داده، كي اين مجوز صادر شده. 

   يعني قبلش هم به فرمانداري و شوراي تامين نگفته بوديد كه مجوز ندهيد؟
نه. ما كه نمي توانيم به فرمانداري بگوييم مجوز بده يا نده. فرماندار نماينده عالي دولت است و اختيار 
دارد. وظيفه من اين است كه نظارت و س��وال كنم. يعني بگويم حاال كه مجوز دادي به چه كسي و 
كدام حزب مجوز دادي؟ كجا مصوب شده و آيا مجوز قانوني دارد يا نه؟ آنها همانطور كه اختيار دارند، 
بايد پاسخ هم بدهند. ما حزب و جريان مصوبي به عنوان جريان اصالح طلب قرچك و ورامين نداريم. 
اين يعني آن همايش كامال غيرقانوني بوده است. اگر هم دارند و ثابت كردند كه چنين چيزي هست 

مشكلي ندارد. 
   شما مي گوييد از قبل مطلع نبوديد؟ چه شد كه مطلع شديد و اين طور سريع هنگام 

مراسم آنجا تجمع كرديد؟ 
عرض كردم. به هر حال عده اي از دلسوزان منطقه اطالع رساني كردند. 

   يعني حتي شك هم نكرديد كه شايد خبرها يك درصد كذب باشد و سريع آمديد؟
به هر حال ما افراد را در منطقه مي شناسيم و مي دانيم ريشه افراد چيست و به حرف چه كسي مي شود 

اعتماد كرد. 
   در قبال وزارت كشور چه برنامه اي داريد؟ به هر حال  آقاي رحماني فضلي هم دستور 

داده اند كه اين موضوع از طريق مراجع قضايي پيگيري شود. 
من نماينده مردم هستم. فتنه را خط قرمز نظام مي دانم. از وزير كش��ور و اين و آن هم نمي ترسم و 
جايي كه بتوانم هم با هر نوع فتنه و فتنه گري مقابله مي كنم. ايشان دستور برخورد قضايي داده. من 
هم از همين جا قول برخورد با وزير كش��ور در مجلس را مي دهم و هفته آينده در قدم اول سوال از 
وزير كشور را مطرح مي كنم. از نظر ما هر كس مجوز به حضور فتنه گران بدهد، خودش هم فتنه گر و 
شريك آنهاست. االن هم آماده هستم جريان برخورد با وزير كشور را حتي تا استيضاح هم ادامه دهم. 

   شما چيزي حدود سه سال پيش عضو كميته پيگيري حوادث 22 بهمن قم در قبال 
آقاي الريجاني بوديد. آنجا هم به هر حال يك جلسه قانوني به هم خورده بود و شما هم بعد 

از آن مرتب عليه برهم زنندگان آن مراسم موضع گيري هاي جدي كرديد... 
اجازه بدهيد. شما داريد مس��ائل را قاطي مي كنيد. در حضور مردمي روز پنجشنبه در قرچك هيچ 

توهين و برخورد و تنشي به وجود نيامد. 
   اما برخي عكس ها چيز ديگري را نشان مي دهند. آنجا مثال عمامه آقاي موسوي الري 

هم افتاده بود كه نشان از درگيري داشت. 
تنها تنشي كه به وجود آمد اين بود كه يكي از محافظان آقاي موسوي الري در مراسم گاز اشك آور زد 

و عده اي از مردم را آزار داد. اين آقاي محافظ نگران شد، و گاز اشك آور زد. 
   پس آن عكس هايي كه مربوط به افتادن عمامه آقاي موسوي الري است، چيست؟

آقاي موسوي الري چون سابقه افتادن عمامه را دارند، فوري عمامه اش را برداشتند كه نيفتد. 
   يعني مي گوييد خودشان اين كار را كرده بودند؟

حاال خودش يا اطرافيانش. چون اطرافيانش يك باند قوي بودند و اصال مردم نتوانستند دست شان را 
به آقاي موسوي الري برسانند. اطرافش هم برادران نيروي انتظامي بودند و هم يك تيم قوي. از ترس 

اينكه عمامه شان نيفتد هم آن را برداشتند. 

معاون سياسي استاندار 
تهران در گفت وگو با »اعتماد«:

همايش كامال 
قانوني و تجمع كامال 

غيرقانوني بود 

گروه سياس�ي | اتفاقي كه روز 
پنجش�نبه در دش�ت ورامي�ن 
رخ داد ب�ه ق�دري ب�راي وزي�ر 
كشور حس�ن روحاني سنگين 
بود كه ش�خصا به ماج�را ورود 
كرد و دس�تور پيگيري قضايي 
تجمع كنن�دگان را ص�ادر كرد. 
در اي�ن مي�ان معاون سياس�ي 
استاندار تهران هم بر يك نكته 
بي�ش از هر چي�ز تاكي�د دارد، 
اينكه هماي�ش كام�ال قانوني و 
تجم�ع مقاب�ل محل برگ�زاري 
همايش كام�ال غيرقانوني بوده 
اس�ت. چاووش�ي به »اعتماد« 
مي گوي�د به ش�دت موض�وع را 
پيگيري خواهند ك�رد و با پايان 
بررس�ي ها گزارش�ي را ني�ز در 
اين مورد منتش�ر خواهند كرد. 
او ابراز تاس�ف مي كند نماينده 
مجلسي كه خود بايد تابع قانون 
باش�د اينگون�ه قان�ون را زير پا 

مي گذارد. 
   ش�ما دقيق�ا چ�ه زمان�ي در 
جري�ان اتفاق�ي كه در دش�ت 

ورامين رخ داد قرار گرفتيد؟
ديروز بعد از مراسم به ما گزارش 
رس��يد ك��ه ع��ده اي مقاب��ل محل 
برگ��زاري همايش تجم��ع كردند و 

باعث بروز مسائلي شدند. 
   با توجه به اينكه وزير كش�ور 
هم شخصا وارد اين ماجرا شدند 
و دستور پيگيري ماجرا را دادند 
اق�دام اس�تانداري ته�ران چه 

خواهد بود؟
در ه��ر ص��ورت اي��ن وظيفه ما 
اس��ت كه از برنامه ها و همايش هاي 
حفاظ��ت  و  صيان��ت  مج��وزدار 
كني��م و اج��ازه ندهيم اف��رادي در 
آستانه انتخابات دس��ت به اقدامات 

غيرقانوني بزنند. 
   زماني كه شما خبر دار شديد 
آيا اقدام خاصي براي حفاظت از 

همايش انجام داديد؟
البته ما بعد از برگزاري مراس��م 
گزارش را دريافت كرديم و همه چيز 
براي ما روشن شد اما شوراي تامين 
اقدام��ات الزم را انج��ام داده ب��ود و 
م��ا ب��ه زودي گ��زارش مفصلي در 
اين مورد ابع��اد اين ماجرا منتش��ر 
خواهيم كرد. اما نكته اي كه روشن و 
مشخص است اين است كه همايش 
داراي مج��وز بوده و كام��ال قانوني و 
مخالفين برنامه كه آنجا حضور پيدا 
كردند و اين اتف��اق را رقم زدند هيچ 
مجوزي نداشتند و تجمع شان كامال 

غيرقانوني بود. 
   ش�ما خبر داريد چ�ه زماني 
مجوز براي مراس�م صادر ش�ده 

است؟
بله، مج��وز از هفت��ه پيش صادر 

شده بود. 
   اقدام�ات بع�دي ش�ما چ�ه 

خواهد بود؟
ما متخلفين و افرادي را كه دس��ت 
به اق��دام غيرقانون��ي زدن��د قطعا به 
دستگاه هاي قضايي ارجاع خواهيم داد. 
   فردي كه رهبري اين تجمع را 
عهده دار بوده يكي از نمايندگان 
مجلس اس�ت. در اين مورد دقيقا 

چه اقدامي خواهيد كرد؟
بله، ج��اي تاس��ف دارد نماينده 
مجلس��ي ك��ه خ��ودش ب��ه عنوان 
قانونگذار بايد تابع قانون باش��د و به 
تامين امنيت كم��ك كند به چنين 
اقدامات غيرقانوني دامن مي زند. اين 
مساله به روش��ني در گزارشاتي كه 
به ما داده شده مش��خص است و ما 

پيگيري خواهيم كرد. 
   يعن�ي ب�ه طور مش�خص در 
مورد ايشان چه اقدامي خواهيد 
ك�رد؟ آيا از ايش�ان به ش�وراي 
نظ�ارت ب�ر رفت�ار نماين�دگان 

شكايت خواهيد كرد؟
اجازه بدهيد فع��ال در اين مورد 
صحبتي نكنم زيرا مس��اله در دست 
بررسي است و تا زماني كه بررسي ها 
به طور كامل تمام نشود در اين مورد 
نمي توانيم حكم قطع��ي بدهيم. اما 
قطعا با اتمام بررس��ي ها گزارش��ي 
بي كم و كاس��ت در اين مورد منتشر 

خواهيم كرد.

ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت قانونمند گروه هاي سياسي مشي اصلي دولت است

     حضور سيدحسين نقوي حسيني نماينده اصولگراي ورامين در 
      مجلس در جمع تجمع كنندگان مقابل سالن همايش اصالح طلبان 

    تجمع غيرقانوني حدود 50 نفر براي اعتراض به برگزاري همايش 
     اصالح طلبان ورامين كه با حضور موسوي الري و الويري انجام شد. 


