
اصولگرايي مورد توجه مردم 
نبوده و نيست

اسفنديار رحيم مشايي در گفت وگو با »اعتماد«: 

نظر رهبري تنها مانع احمدي نژاد براي كانديداتوري است

حضور نوروزي رهبر انقالب در 
منزل يكي از شهداي مشهد

نوروِز رهبر انقالب، امس��ال نيز مانند 
س��ال هاي گذش��ته بدون دي��دار با 
خانواده ش��هيدان س��رافراز به پايان نرسيد. يكي از 
اين ش��هيدان، ش��هيد غالمرضا صمديان از مشهد 
مقدس بود. به گزارش ايس��نا، معظم له با حضور در 
منزل اين ش��هيد س��رافزار نكاتي بيان فرمودند كه 
پايگاه اطالع رس��اني دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت 
آي��ت اهلل خامن��ه اي )KHAMENEI. IR( نظر 
به اهميت آن در مس��ير رش��د جوانان عزيز انقالبي، 
بخش هاي��ي از بيانات را به نظ��ر خوانندگان محترم 
مي رساند. »ان شاءاهلل جوانان ما قدر بدانند، كار كنند 
و خودشان را بسازند. اين كشور به جوان هاي انقالبي 
و حزب الله��ي و مومن احتياج دارد. آن كس��اني كه 
در تبليغات شان، در حرف هاي ش��ان حزب اللهي را 
مي كوبند، بسيجي را مي كوبند، جوان هاي مومن را 
مي كوبند، نمي فهمند چه كار دارند مي كنند؛ در واقع 
دارند به كش��ور و آينده كشور لطمه مي زنند. هرچه 
كه معلومات تان بيشتر باشد در محيط ديني و انقالبي 
مي توانيد مفيدتر باشيد... درس تان را پيش ببريد و 
خط بسيجي و انقالبي را از دست ندهيد. بدانيد كه... 
راه لغزنده اي است. يعني يك رفيق بد، يك مشاور بد، 
يك استاد بد، يك حادثه نامناسب گاهي پاي انسان 
را مي لغزاند، انس��ان بايد حواس��ش جمع باشد، اين 
حواس جمعي در تعبيرات قرآني اسمش چي است؟ 
تقوا... اينها را اگر مراقبت كنيد ان شاءاهلل آينده شما 
از گذشته تان خيلي بهتر خواهد شد و ان شاءاهلل براي 
كشورتان، براي اسالم، براي انقالب، براي نظام مفيد 

خواهيد بود در آينده، به حول و قّوه الهي.«

    سيدسلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور: 
هرگونه فعاليت انتخاباتي پيش از اعالم رس�مي 
اسامي نامزدها تخلف و تمرد از قانون است. ايسنا
     علي يونسي دس�تيار ويژه رييس جمهوري در 
امور اقوام و اقليت هاي ديني و مذهبي: تنها اميد 
رقباي روحاني، بزرگ كردن كاستي هاست كه اين 
خود، اتفاقا مي تواند، پاشنه آشيلي براي رقيبان 

رييس جمهوري كنوني باشد. ايلنا
      مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري، درباره 
مديران بازداشت شده تلگرامي: اين بحث مربوط 
به انتخابات اس�ت، لذا اگر اين اتف�اق تاثيري در 
فضاي انتخاباتي داش�ته باش�د س�تاد انتخابات 

كشور و وزارت كشور بايد پيگيري كنند. آنا
     كميس�يون هاي مجلس اين هفته طرح تشكيل 
وزارت محي�ط زيس�ت و مناب�ع طبيع�ي و اصالح 
اساسنامه بنياد شهيد را در دستور كار دارند. ايرنا 

حضور گسترده در انتخابات عامل بازدارنده است
رييس مجلس در ديدار با مديران، روس�ا و مسووالن اجرايي استان قم بر رونق اقتصادي، اشتغالزايي، پيگيري مس�ائل اجرايي و تكميل پروژه ها و تقويت چرخه اقتصادي روستا تاكيد كرد. به گزارش ايلنا، علي 
الريجاني در ديدار با اعضاي شوراي تامين استان قم با اشاره به اينكه در سال جاري انتخابات خواهيم داشت، گفت: مساله انتخابات داراي اهميت بسياري براي كشور است، از اين رو به طور حتم حضور جدي و گسترده 
مردم در اين عرصه عامل بازدارنده اي در برابر تحركات و اقدامات دشمنان عليه جمهوري اسالمي خواهد بود. او ادامه داد: قطعا تمام مسووالن بايد شرايط را براي حضور گسترده مردم در انتخابات فراهم كنند. 

اعتماد| همانطور كه پيش بيني مي ش��د اس��تعفاي 
ابراهيم رييس��ي از حضور در هيات نظارت بر انتخابات 
رياست جمهوري درست بود و اين هيات روز پنجشنبه 
با اين اس��تعفا موافقت ك��رد تا توليت آس��تان قدس 
رضوي براي حضور در انتخابات مانعي نداش��ته باشد. 
عباس��علي كدخدايي، سخنگوي ش��وراي نگهبان در 
كانال تلگرامي خود نوشت: امروز هيات مركزي نظارت 
بر انتخابات با حضور اعضاي اين هيات تشكيل جلسه 
داد. ابتدا گزارش��ي از اقدامات حوزه نظارت ارايه شد و 
س��پس نظرات هيات هاي نظارت استاني در خصوص 
داوطلبين انتخابات مي��ان دوره اي مجلس در ۴ حوزه 
انتخابيه بررسي شد. زمان اعالم نتايج پايان روز اداري 
شنبه خواهد بود و متعاقبا زمان و مكان دريافت شكايات 
كساني كه نسبت به عدم تاييد صالحيت خود اعتراض 
داشته باشند در اختيار مردم شريف قرار خواهد گرفت. 
در اين جلسه همچنين استعفاي جناب آقاي رييسي 
عضو محترم اين هيات مطرح و مورد پذيرش واقع شد. 

اما احساس من در اين دوره از انتخابات فضايي روبه بهبود 
را نويد مي دهد. غالب فعاالن سياسي بر اين موضوع تاكيد 
دارند كه حرمت شكني ها در انتخابات گذشته به خصوص 
از سوي كانديداها كه در برنامه هاي مناظره هاي انتخاباتي 
و در دولت هاي نهم و دهم انجام شد، آثار بسيار نامطلوب 
و فاجعه  باري براي كش��ور ما داش��ت و هن��وز هم برخي 
بداخالقي ها ريشه در همان بنيانگذاري هاي نادرست دارد. 
از اين جهت كانديداها و احزاب بايد توجه داشته باشند كه 
هنجارش��كني و بداخالقي ها منحصر به همان روزهاي 
انتخابات نيست و در همان زمان هم نمي ماند بلكه نتايج آن 
در اليه هاي مختلف اجتماعي رسوب مي كند و به مثابه يك 
بيماري مسري به ساير عرصه ها و حوزه ها سرايت مي كند 
و سال هاي س��ال فرهنگ جامعه را تحت تاثير خود قرار 
مي دهد. دومين موضوعي كه با توجه به فرا رسيدن زمان 
انتخابات ذكر آن را مهم مي دانم، ش��ور و نشاط انتخاباتي 
اس��ت. امري كه تحقق آن با برخوردي كه طي هفته هاي 
گذشته با تعدادي از مديران كانال هاي تلگرامي شده است، 
تحت تاثير قرار گرفت. هرچند علت بازداشت اين افراد را 
نمي دانم و از پرونده اي كه براي آنان تشكيل شده بي خبرم 
اما، معتقدم كه در آستانه انتخابات اين اتفاق براي اصحاب 
رسانه و فضاي رسانه اي كشور كه پيشگامان شور و نشاط 
انتخاباتي هستند، خبر خوبي نبوده است. به نظر من اگر 
احيانا تخلفات يا كاستي هايي هم از سوي اين افراد صورت 
گرفته است حتي المقدر بايد سعي شود كه با تذكر و اقدامات 
پيشگيرانه با آنها برخورد شود. به هر حال فضاي انتخاباتي 
ما نياز به نش��اط سياس��ي دارد كه عمدتا اين امر از سوي 
اصحاب رسانه محقق مي شود. به ويژه اينكه ما از گذشته 
تاكنون شاهد برخوردهاي غيراخالقي و تخريبي شديد 
برخي رسانه ها نسبت به شخص آقاي روحاني هستيم اما 
برخورد چنداني با آنها صورت نگرفته است و بنابراين ممكن 
است كه اين امر شايبه هايي را به ذهن جامعه متبادر كند. 
لذا بايد برخورد با تخلفات، برخورد يكساني باشد و اميدوار 
هم هستيم كه تعدادي از اصحاب رسانه كه بازداشت شدند 
مشكل خاصي نداشته باشند و قوه محترم قضاييه اين مساله 

را در آستانه انتخابات حل و فصل كند.

اعتماد| نشست جبهه مردمي نيروهاي انقالب و انتخاب 
پنج كانديداي اين مجمع با انتقادهاي بسياري مواجه شد. 
در اين ميان اما بيشترين انتقادها در ميان هواداران محسن 
رضايي بود. روز گذشته و در همين راستا سردبير سايت 
تحليل��ي- خبري تابناك كه به محس��ن رضايي نزديك 
است در فضاي مجازي با انتشار توييتي نتيجه آراي جبهه 
مردمي نيروهاي انقالب را نتيجه س��اماندهي نيروهاي 
عليرضا زاكاني دانس��ته و به ص��ورت كلي جبهه مردمي 
نيروهاي انقالب را نه يك تشكل جديد بلكه همان جمعيت 
رهپويان سابق كه نزديك به عليرضا زاكاني است، دانست. 

اعتماد| سعيد جليلي كه در انتخابات 92 كانديداي محبوب 
اصولگرايان جبهه پايداري بود در اين دوره از انتخابات شرايط 
مساعدي نداش��ت و در راي گيري جبهه مردمي نيروهاي 
انقالب حتي جزو پنج نفر اول اين تشكل هم نبود. اما خبرهاي 
رس��يده حكايت از اين دارد كه س��عيد جليلي همچنان به 
انتخابات رياست جمهوري آينده اميد دارد و به احتمال باال 
به صورت مستقل وارد عرصه انتخابات مي شود. او كه تقريبا 
از دو س��ال پيش فعاليت هاي انتخاباتي خود را با سفرهاي 
استاني و حمله به دولت و سياست هايش آغاز كرده بود هنوز 
هم نااميد نشده است و خط حمله به دولت را در دستور كار 
دارد. روز گذشته او در ديدار با اعضاي اتحاديه صنايع پايين 
دستي پتروشيمي در استان البرز گفت: با تصميم درست در 
عرصه »ديپلماسي اقتصادي« مي توان بازار اين محصوالت را 
به ش��دت ارتقا داد. چرا بايد در اين محصوالت فقط 6 درصد 
بازار پاكستان را داشته باشيم؟ چرا بايد فقط ۴0 درصد بازار 
عراق را داشته باشيم؟ در اين مساله فقط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مسوول نيست دستگاه هاي ديگر مثل وزارت امور 

خارجه هم نقش مهمي دارند. 

تا انتخابات

ادامه از صفحه اول

موافقت هيات مركزي نظارت 
بر انتخابات با استعفاي رييسي 

 اخالق سياسي
 نشاط انتخاباتي 

گروه سياس�ي| زلزله در مشهد، شهردار در تهران 
آن هم براي حضور در يك نشس��ت كامال سياس��ي 
انتخاباتي. خب��ر را ابتداي ام��ر خبرگزاري ها دادند. 
تصاوي��ر حضور س��يدصولت مرتضوي در نشس��ت 
جمنا به س��رعت در حال دس��ت به دست شدن در 
خبرگزاري ها در پايتخت بود. ده ها كيلومتر آنطرف تر 
اما در مش��هد خبرگزاري هاي اين شهر از شهرداري 
مي گفتند كه در ش��بي كه زلزله و پس لرزه بخش��ي 
جدانش��دني از زندگي شان ش��ده بودند آنها را براي 
حضور در يك ميتينگ سياس��ي تنها گذاش��ته بود. 
س��يد صولت مرتضوي شهردار مشهد روز پنجشنبه 
براي حضور در نشس��ت جمنا و اعالم كانديداتوري 
سيد ابراهيم رييسي به تهران آمده بود. نشست جمنا 
يا همان جبهه مردمي نيروهاي انقالب از چند هفته 
پيش براي چنين روزي تنظيم ش��ده بود اما ش��ايد 
كس��ي تصور نمي كرد كه روز چهارشنبه مشهدي ها 
براي س��اعات متمادي كه از يك روز هم تجاوز كرد 
ش��اهد وقوع زمين لرزه در شهرشان باشند و حضور 
س��يد صولت مرتضوي در تهران صداي بس��ياري را 
درآورد ت��ا وظيفه اصلي او يعني ماندن در كنار مردم 
مشهد و مديريت شرايط را به او يادآوري كنند. سيد 
صولت مرتضوي كه س��ال ها پيش معاون سياس��ي 
وزارت كش��ور در دولت احمدي نژاد هم بوده اس��ت 
ام��ا ترجيح داد تا تنها بگويد ك��ه وظيفه اش را انجام 
داده و براي حضور در نشست انتخاباتي اصولگرايان 

مرخصي گرفته بوده است. 
دفاعيه رييس شوراي شهر مشهد

اما گويا شوراي شهر مشهد آنچنان هم از اين كار سيد 
صولت مرتضوي ناراضي نيس��ت و نبوده است كه در 
واكنشي كه نسبت به سفر مرتضوي به تهران داشت او 
را مسوول شرايط پس از زلزله ندانست. بر اين اساس 
محمدكمال سروي ها در ارتباط با شايعات پيرامون 
س��فر شهردار مش��هد به تهران اظهار كرد: نكته اول 
اينكه شخص سيد صولت مرتضوي شهردار مشهد از 
همان ابتدا براي تمام سفرهاي خود به خارج از شهر 
با شوراي اسالمي شهرهماهنگي كامل داشته است. 
وي افزود: براي سفر اخير خود به تهران نيز مرخصي 
خود را از ش��وراي شهر مش��هد دريافت كرده وهيچ 
مش��كل قانوني دراين ارتباط وجود نداش��ته است. 
رييس شوراي اسالمي شهرمشهد خاطرنشان كرد: 
نكته دوم اينكه خوش��بختانه در زلزله روز گذش��ته 
هيچ آثار تخريبي در شهر مشهد وجود نداشته بلكه 
كانون اين زلزله در 8۴ كيلومتري شهرمش��هد بوده 
است. س��روي ها ادامه داد: براين اساس در محدوده 
خدماتي شهرداري مشهد هيچ آثار تخريبي خاصي 
گزارش نش��ده اما در خارج شهر ش��اهد خرابي هاي 
بوديم كه اين موضوع به ش��هردار مش��هد ارتباطي 
ندارد و استاندار و فرماندار مسوول مرتبط آن هستند 
كه از دقايق نخست زلزله زحمات فراواني را متحمل 
شده اند. اين تمام توضيحات نبود و كمي بعدتر مدير 
روابط عمومي شوراي شهر مشهد هم در توضيح كار 
مرتضوي گفت: » در اي��ن خبرها اينگونه القا كردند 
كه سيد صولت مرتضوي، ش��هردار مشهد در زمان 
بحران شب گذشته در تهران حضور داشته و اين در 
حالي اس��ت كه اوال شخص شهردار تا صبح امروز در 
شهر مشهد حضور داش��ته و بازديدهاي متعددي از 
پايگاه هاي چند منظوره مديريت بحران و ساير مراكز 
اسكان شهرداري مشهد در بامداد امروز داشتند.« به 
گزارش تسنيم، وي تصريح كرد: شهردار مشهد بعد 
از اينكه اين اطمينان را حاصل كرد كه خطري شهر 
مش��هد را تهديد نمي كند با اخذ مرخصي از شوراي 
اسالمي شهر و در ساعت 6 و ۴5 دقيقه صبح مشهد را 
به مقصد تهران ترك  تا به عنوان معتمد سياسي براي 
س��اعاتي محدود در جلس��ه جبهه مردمي نيروهاي 
انقالب )جمنا( حضور يابد و عصر امروز مجددا به حوزه 
استحفاظي خود در مش��هد بر گشتند. « با اين همه 
حض��ور مرتضوي در تهران و مرخصي او آن هم براي 
يك نشست كامال سياسي در شرايط زلزله در مشهد 
صداي بسياري از فعاالن سياس��ي و مردم مشهد را 
درآورده بود. موضوعي كه رسانه هاي اصولگرا ترجيح 
دادند براي چشم پوش��ي از آن از كم كاري دولت در 

زلزله مشهد بگويند. 

حاشيه روز

مهمان نشست انتخاباتي اصولگرايان 
دردسرساز شد

 زلزله در مشهد
شهردار در تهران 

تحليل هواداران 
محسن رضايي از نشست جمنا

اميدواري ناتمام سعيد جليلي

گفت  و گوي روزخبر روزسرخط خبرها
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مي توانستم 
رييس جمهور شوم

اصولگرايي نه به معناي 
ارزش ها بلكه به معنايي 
ك�ه ام�روز وج�ود دارد 
و ب�ه عنوان ي�ك جناح 
سياس�ي م�ورد توج�ه 
م�ردم نب�وده و نيس�ت 
و بعي�د مي دان�م حت�ي 
يك بار ديگ�ر هم چنين 
اتفاقي بيفتد. من نظراتم 
درمورد موضوعات اصلي 
كشور هرگز تغيير نكرده 
و كم ه�م به خاط�ر اين 
نظراتم چوب نخورده ام. 
م�ن ه�م مي توانس�تم 
رييس جمه�ور  راح�ت 

شوم.

هرچند تنور انتخابات 96 آن 
هم كمتر از ۴0 روز مانده به 
انتخابات رياست جمهوري هنوز داغ نشده 
اما مناظره هاي مجازي ميان حاميان دولت 
و اصولگرايان تندرو قوت گرفته است. اگر 
رسانه ملي همچنان با سياست هاي يكسويه 
مجالي براي دولتي ها فراه��م نمي كند تا 
پاس��خ حمالت مخالفي��ن را بدهند اما در 
عوض در شبكه هاي اجتماعي فرصت برابر 
در اختيار موافقان و مخالف��ان دولت قرار 
داده اس��ت. فرصتي كه امثال حسام الدين 
آشنا، مشاور فرهنگي رييس جمهور خوب 
مي دانند چط��ور از آن اس��تفاده كنند. او 
مترصد اظهارنظر يا حركتي از سوي جناح 
مقابل عليه رييس جمهور اس��ت تا سريع 
و بي واس��طه پاس��خ آنها را بدهد. آشنا در 
يك مناظره توييتري پاسخ هاي جالبي به 
حمالت الياس ن��ادران داده و البته آخرين 
اظه��ارات عزت اهلل ضرغام��ي در »جمنا« 
را بي پاسخ نگذاشته است. آشنا البته همه 
توييت هاي خودش به اين دو نفر را در كانال 
تلگرامي اش هم به صورت يادداشت منتشر 
كرده است. ماجرا از آنجا شروع شد كه روز 
پنجش��نبه الياس نادران در صفحه توييتر 
خودش سفرهاي اس��تاني رييس جمهور 
را زير سوال برد و نوش��ت: »آقاي روحاني 
پركار ش��ده و برخالف هميش��ه هر روز در 
سفر استاني است. ايرادي ندارد؛ مي تواند از 
29ارديبهشت براي هميشه برود استراحت 
كند!« چند س��اعت بعد آش��نا در پاسخ به 
او نوش��ت: »دولت تعهد ك��رد تمام تالش 

خود را بكند تا ابتدا بس��ياري از طرح هايي 
كه 80% پيشرفت داش��ت را تكميل كند 
و طرح ه��اي داراي اولويت ديگ��ري را كه 
ممكن بود در طول زمان معقولي اجرا كند. 
االن وقت افتتاح آن طرح هاي تعهد شده و 
تكميل شده است. واقعا از شخصيتي چون 
جنابعالي بعيد بود چنين تلخكام باشيد«. 
كه نادران پاس��خ داد: »چ��را افتتاح همه 
پروژه ه��ا همزمان با ايام انتخابات اس��ت و 
قبال خبري نبود؟ فرموده اند اتقوا من مواضع 
تهم آشيخ حتي تو هم!«. آشنا هم در جواب 
نوش��ت: »نمي دانس��تم عرايض مشفقانه 
بنده را هم به سخره مي گيريد و اال مزاحم 
نمي شدم. تعهد تكميل پروژه ها از ابتدا براي 
انتهاي دوره انجام شده بود. دوري از مواضع 
تهمت، توصيه اي اخالق��ي و تهمت نزدن 

شرط تقوا است.« 

توضيحات آشنا
او س��پس در كان��ال تلگرام��ي خ��ودش 
خطاب به نادران و دوس��تانش نوش��ت: بنا 
به تقس��يم منطقي س��ه نوع افتتاح پروژه 
داريم؛ زودهن��گام/ ديرهنگام/به هنگام. دو 
نوع افتتاح زود هنگام داريم:» اگر اعتبارات 
برخي پروژه ه��ا را به ص��ورت اختصاصي 
افزايش دهند مي توان س��رعت عمل را باال 
برد و پروژه را زودتر از موعد به پايان رساند 
و افتتاح كرد )مانند مجموعه اجالس سران 
در زمان آقاي خاتمي كه در كمتر از شش ماه 
آماده شد(. گاهي هم به علت ضرورت هاي 
سياس��ي پروژه هايي ب��دون اينكه تكميل 
شده باشند افتتاح مي شوند )مانند راه آهن 
اصفهان - شيراز در زمان آقاي احمدي نژاد 

در آستانه انتخابات 88( . اما آنچه در كشور 
ما رواج دارد افتتاح دير هنگام است. به طور 
متوس��ط پروژه هاي بزرگ ما دو برابر زمان 
مصوب و حدود 12 سال به طول مي انجامد. 
به نوش��ته آش��نا افتتاح هاي به هنگام در 
صورتي ممكن است كه طراحي پروژه ها و 
تامين مالي آن درست و منطقي انجام شده 
باشد؛ بسياري از طرح هاي فعلي از اين نوع 
اس��ت چه آنها كه تكميل زمانبندي شده 
پروژه هاي قبلي بوده و چه پروژه هاي جديد 
كه در همين دولت طراحي و اجرا شده است. 
يك ويژگي مهم بس��ياري از طرح هايي كه 
اين روزها افتتاح مي ش��ود خصوصي بودن 
آنهاست. بخش خصوصي قدر سرمايه مالي و 
زماني را مي داند و در اجراي پروژه هاي خود 
بسيار دقيق تر از دولت عمل مي كند. آشنا 
در ادامه مطلب خودش آورده: يك نوع ديگر 
هم داشتيم كه اس��مش را مي شد گذاشت 
هيچ هن��گام؛ اينها پروژه ه��اي كوچك و 
بزرگي بودند كه اساسا براي آنها بودجه اي 
پيش بيني نشده بود و به صورت اقتضايي و 
في المجلس پيشنهاد و مصوب مي شد و از 
همان اول هم معلوم بود اجرايي نخواهد شد. 
از اين نوع طرح ها در اواخر دوره قبل به وفور 
اعالم شد و صرفا مطالبات مردمي از دولت 

بعد را افزايش داد. 
حال سوال اين اس��ت آقاي دكتر روحاني 
طرح هاي تكميل ش��ده دوره خ��ود را چه 
هنگام بايد افتتاح كند؟ ش��ما نمي توانيد 
همزم��ان ب��ه او تهمت بزنيد ك��ه دولتش 
ناكارآمد و پير و خس��ته و... اس��ت و وقتي 
فقط در يك مورد با افتت��اح پروژه هايي به 
ارزش 2۴00 ميلي��ارد تومان در اس��تان 

گيالن مواجه مي شويد به او تهمت بزنيد كه 
اقداماتش انتخاباتي است. بهتر است شما و 

دوستان هم از تهمت زدن دوري كنيد.«

درخواست آشنا از ضرغامي
اما فقط نادران مخاطب توييت هاي آش��نا 
نبوده اس��ت. ع��زت اهلل ضرغام��ي، رييس 
س��ابق صدا و س��يما و يك��ي از گزينه هاي 
رياس��ت جمهوري در جمنا بارها مخاطب 
پاس��خ هاي توييتري آش��نا ق��رار گرفته 
اس��ت. آش��نا در توييت هاي پياپي خطاب 
به ضرغامي نوشت: »جناب آقاي مهندس 
س��يد عزت اهلل ضرغامي س��الم عليكم؛ با 
عرض تبريك س��ال نو و كسب1۴77 راي 
از مجمع جمنا به عرض مي رساند بخشي از 
سخنراني جنابعالي را در اين مجمع محترم 
كه در كانال خبرگزاري معظم فارس منتشر 
ش��ده مورد توجه قرار دادم. به نظر مي رسد 
اشاره ش��ما به امكان خريد سايت ها كه از 
كشفيات تان در جريان انتخابات مجلسين 
بود در اين دوره به صورت كامال خودجوش 

و زودهن��گام توس��ط ب��رادران همس��و و 
هم قطارتان در حال انجام اس��ت. ظاهرا در 
مورد مدي��ران كانال هاي غي��ر قابل خريد 
و فروش و نفوذ ه��م اقدامات موثري انجام 
شده است. فقط اميدوارم مردانگي كنيد و 
با س��فارش هاي الزم خانواده هاي آنان را از 
نگراني برهانيد. «اشاره آشنا به پخش بخشي 
از سخنان ضرغامي در آخرين مجمع جمنا 
بود كه در آنجا پيش��نهاد خريد كانال هاي 
تلگرام��ي و جل��ب نظر مدي��ران آنها براي 
تبليغات پيش از موعد براي اصولگرايان را 
مطرح كرده بود. سخنان ضرغامي در حالي 
اس��ت كه ظرف س��ه هفته اخير 12 نفر از 
مديران كانال ه��اي تلگرامي حامي دولت 
دستگير شدند. آشنا از همين منظر با عبارتي 
كنايه آميز به ضرغامي گفته اس��ت »ظاهرا 
در مورد مديران كانال هاي غيرقابل خريد 
و فروش و نفوذ ه��م اقدامات موثري انجام 
شده است. فقط اميدوارم مردانگي كنيد و 
با س��فارش هاي الزم خانواده هاي آنان را از 

نگراني برهانيد«. 

دوئل انتخاباتي در توييتر
آشنا با نادران و ضرغامي در فضاي مجازي مناظره كرد

سوژه روز

»من به راحتي مي توانستم 
رييس جمهور شوم«؛ اين 
جمله را مي گوي�د و مي خن�دد. يار غار 
احمدي نژاد سه سال و نيم بود كه خود را 
از رسانه ها پنهان مي كرد اكنون اما تمام 
قد حاضر ش�ده است. در نشست خبري 
احمدي نژاد در رديف جلو نشس�ته بود 
و م�دام زير لب ذكر مي گف�ت و در ميان 
حاش�يه گويي هاي رييس دولت س�ابق 
گاه�ي يادآوري مي كرد كه پاس�خ فالن 
س�وال را ندادي. در حاشيه اين نشست 
خب�ري فرصتي پيش آمد ت�ا دقايقي را 
با او گفت وگ�و كنيم. همين چندي پيش 
بود كه نامه اي به رييس جمهور اصالحات 
نوشت، نامه اي كه در پايانش يادآور شده 
بود درددل است و منتظر پاسخ نخواهد 
بود. فصل، فصل انتخابات است و مردان 
ساختمان ولنجك حرف هاي جالبي براي 
گفتن دارند. اس�فنديار رحيم مش�ايي 
مي گويد براي خاتمي احترام قايل است 
زيرا نگاهش به مردم احترام آميز بوده و 
او را در باز ش�دن فضاي سياسي كشور 
تحس�ين مي كند ام�ا به اين س�وال كه 
چرا امروز اين حرف ها را مي زند پاس�خ 
روشني نمي دهد و مي گويد سال هاست 
ك�ه چنين نظري داش�ته اس�ت. به نظر 
مي رسد جريان احمدي نژاد كه اين روزها 
به ش�دت از اصولگرايي تبري مي جويد 
ت�الش مي كن�د تا خ�ود را همس�نگ و 
هم س�طح جريان ديگري تعريف كند و 
آن، جري�ان اصالح طلبي اس�ت. رحيم 
مشايي معتقد اس�ت مردم در سال 88 
از كاندي�داي اصالح طلب عب�ور كردند 
و به احمدي نژاد براي اصالحات بيش�تر 
راي دادند. مرد ش�ماره يك احمدي نژاد 
هم�ه تالش خ�ود را ب�ه كار مي بن�دد تا 
بگويد آنها خواستار اصالحات هستند. 

مشروح گفت وگوي »اعتماد« با اسفنديار 
رحيم مشايي را در ادامه بخوانيد. 

اين رسم است كه معموال افرادي كه 
مي خواهن�د وارد عرصه انتخابات 
شوند پيش از اعالم كانديداتوري 
با رهب�ري هم مش�ورت مي كنند. 
آي�ا آقاي بقايي هم پي�ش از اعالم 
كانديداتوري در اين مورد با رهبري 

صحبت يا مشورتي داشته اند؟
من چنين چيزي نشنيدم. 

چه ش�د كه نظر آقاي احمدي نژاد 
درباره حمايت از كانديدايي تغيير 
كرد؟ ايش�ان ابتدا اعالم كردند از 
هيچ كس حماي�ت نمي كنند حتي 
اگر نزديك ترين فرد به خودش�ان 
باشند و بعد از كانديداتوري بقايي 

حمايت كردند. 
آقاي احمدي نژاد از تصميم آقاي بقايي خبر 
نداشت. اگر مي دانست او كانديدا مي شود 

هرگز چنين بيانيه اي را صادر نمي كرد. 
شما چطور ؟ خبر داشتيد؟

آق��اي بقاي��ي با من مش��ورت ك��رد و من 
اس��تقبال كردم از اينكه كانديدا شوند. من 
در صحبت هايم هم گفت��م كه آقاي بقايي 
شبيه ترين فرد به آقاي احمدي نژاد هستند. 
آق�اي بقاي�ي چندين بار ب�ه دوره 
بازداشت ش�ان اش�اره مي كنند و 
مي گوين�د مقام ه�اي امنيتي اگر 
مدرك�ي و س�ندي عليه ايش�ان 
دارند منتش�ر كنند. ش�ما اطالع 
داريد اتهام آقاي بقايي چه بود كه 

هفت ماه در زندان بودند؟
اين شجاعت آقاي بقايي را نشان مي دهد كه 
مي گويد اگر مدركي عليه من داريد منتشر 
كنيد. قوه قضاييه بيايد روشن و صريح بگويد 

ايشان به چه اتهامي بازداشت شده بود. 
خب ش�ما اطالعي نداري كه اتهام 

ايشان چه بود ؟

من چ��را بايد درم��ورد اتهام آق��اي بقايي 
صحبت كنم. قوه قضاييه بگويد اتهام ايشان 
چه بود. آقاي بقايي آنقدر شجاعت دارد كه 
مي گويد تمام فيلم هاي بازجويي هايش را 
پخش كنند تا موضوع براي همه روشن شود. 
همه اينها نشانگر اين است كه آقاي بقايي به 
خودش و مواضعش اطمينان كامل دارد و 
نسبت به كاري هم كه انجام شده انتقاد دارد. 
وقتي آقاي بقايي، آقاي روحاني را به مناظره 
در ارتباط با حقوق شهروندي دعوت مي كند 
معنايش چيست؟ و اينكه آنها هم پاسخي به 
اين دعوت نمي دهند چه معنايي دارد؟ آقاي 
بقايي بهترين راه را براي دفاع از خود انتخاب 
كرده و مي گويد آنچه از من پرسيده شده و 

آنچه پاسخ داده ام را منتشر كنند. 
ش�ما اخيرا نامه اي به آقاي خاتمي 
نوش�ته ايد. هدف ت�ان از ن�گارش 
اين نام�ه خطاب ب�ه رييس دولت 

اصالحات چه بوده است؟
هدف من در نامه مشخص است. 

برخي معتقدند جرياني كه شما به 
آن تعلق داريد به دنبال اين اس�ت 

كه به اصالح طلبان نزديك شود؟
ابدا چنين مساله اي نيست. موضوع ما حزبي 
و جرياني نيست. شما هنوز ما را نشناخته ايد. 
در متن نامه كامال روشن است كه من با چه 

هدفي اين نامه را نوشته ام. 
اصال چرا اين نامه را به آقاي خاتمي 

نوشتيد؟
ش��ما متن نامه را بخواني��د، آن نامه را جز 
خاتمي براي چه كس��ي مي توان نوش��ت 
و مخاط��ب آن نامه جز خاتمي چه كس��ي 
مي تواند باش��د؟ اگر شما پيش��نهاد داريد 
نامه اي با چنين متني را براي شخص ديگري 

بفرستم به من اعالم كنيد. 
به هر حال آق�اي خاتمي چهره اي 
نيس�ت كه از نظر فكري و سياسي 
قرابتي با جريان شما داشته باشد. 

اصال بحث نزديكي و قرابت فكري نيس��ت. 

گروه سياسي

مگر آقاي احمدي نژاد به روساي جمهوري 
امريكا نامه نوشت با آنها قرابت فكري داشت 
يا به آنها نزديك بود؟ به نظر من موضوع اين 
نامه هيچ ربطي به اينكه من و آقاي خاتمي 

قرابت فكري داريم يا نه ندارد. 
آق�اي خاتمي پاس�خ نامه ش�ما را 

دادند؟
خير. نامه من پاسخي نداش��ت. من در آن 
نامه هم نوشتم اگر ايشان پاسخ نامه من را 
بدهند به ديده منت مي پذيرم اما خود من 
هم مي دانس��تم اين نامه لزوما پاسخ ندارد 
و من تنها ط��رح موضوع ك��ردم و در واقع 

ديدگاهم را بيان كردم. 
چ�را ب�راي ط�رح موض�وع ي�ا 
ديدگاه ت�ان آقاي خاتم�ي را براي 

مخاطب نامه انتخاب كرديد؟
انتقاد زيادي به من ش��د كه چرا ايش��ان را 
انتخاب ك��ردم. به هر حال هر كس��ي يك 
ديدگاه��ي دارد و بنده ب��راي موضوعاتي 
كه مطرح كردم ايش��ان را مناسب ديدم و 
مخاطب نامه ام قرار دادم. االن نمي خواهم 
به محتواي نامه ورود كن��م زيرا يك بحث 
تفضيلي اس��ت و فرصت ديگري مي طلبد. 
بنده معتقدم آقاي خاتمي از نظر سياس��ي 
در ي��ك جن��اح و جريان��ي ق��رار دارند كه 
ش��خصيت هاي ديگ��ري همچ��ون آقاي 
روحاني هم حضور دارند و آقاي هاشمي هم 
بودند. اما من ميان آقاي روحاني و هاشمي 
و خاتمي تفاوت قايل هس��تم. ع��ده اي از 
دوس��تان ما هس��تند كه برخي مي گويند 
ما حزب اللهي هس��تيم، برخي مي گويند 
اصولگ��را ي��ا متدين هس��تيم و برخي هم 
مي گويند انقالبي هستيم. در ميان همه اينها 
هستند كساني كه مي گويند چرا اسم ايشان 
را برديد؟ من هنوز نمي دانم چرا نمي توانم 
اسم ايش��ان را ببرم؟ به من مي گويند چرا 
براي ايشان نامه نوشتي؟ من نمي دانم چه 
اشكالي دارد كه من براي آقاي خاتمي نامه 
بنويسم. امروز هم مانند همان روزي كه نامه 
را براي آقاي خاتمي نوشتم، معتقدم بايد اين 
نامه را مي نوشتم و كار درستي كردم و الزم 
باش��د صد نامه ديگر هم مي نويسم نه فقط 
به ايشان بلكه به افراد ديگر هم مي نويسم. 
هيچ كس ح��ق ندارد به م��ن بگويد به چه 
كسي نامه بنويسم و به چه كسي ننويسم. 
۴0 سال از انقالب گذشته است، پس رشد 
جامعه ما چه مي شود؟ آقاي خاتمي براي من 
با كساني مثل روحاني و هاشمي فرق دارد. 

گفته مي ش�ود ش�ما مي خواهيد 
خودتان را ب�ه جريان اصالح طلب 
نزديك كنيد. برخي هم مي گويند 
مي خواهيد از وجهه اجتماعي آقاي 

خاتمي استفاده كنيد. 
اصال و ابدا اين گونه نيس��ت. آقاي خاتمي 
به لحاظ محبوبيت قابل مقايس��ه نيست. 
ما كه كنار آقاي احمدي نژاد هس��تيم از 
اين چيزه��ا بي نياز هس��تيم. البته آقاي 
خاتمي هم چهره محبوبي در كش��ور ما 
هستند و من براي ايش��ان احترام قايلم. 
اما در ميزان محبوبيت هنوز فاصله زيادي 
با احمدي ن��ژاد دارند. چقدر خوب بود كه 
انتخاباتي در كشور برگزار مي شد كه يكي 
از كانديداها آقاي خاتمي بود و يكي ديگر 
آقاي احمدي ن��ژاد. حاال هر كس ديگري 
هم كه مي خواست كانديدا مي شد، خيلي 
مهم نب��ود، مهم اين دو نفر هس��تند. اگر 
چنين اتفاقي رخ مي داد ما خيلي از فضاي 
انتخابات ل��ذت مي برديم. م��ن معتقدم 
جريان اصالح طلبي جريان عظيم و موثر 

در سرنوشت كشور است. 

چرا اين نامه را االن نوشتيد، تازه به 
اين نتيجه رسيديد كه اصالح طلبي 
جريان تاثيرگذاري در كشور است 
و اقدامات خاتمي براي آينده كشور 

مفيد بوده است؟
من هر زماني كه اين نامه را مي نوشتم شما 
مي گفتيد چ��را االن نوش��تيد. نامه من به 
آقاي خاتمي نه انتخاباتي و نه به نفع جريان 
اصالح طلبي اس��ت. م��ن از اصالح طلبان 
تمجيد نكردم. من نامه را صريح نوش��تم و 
در پايان هم تاكيد كردم نامه ام پاسخ ندارد 
تا راه ايشان را براي بي پاسخ گذاشتن نامه ام 
باز گذاش��ته باش��م. نظر من در نامه همان 
نظري اس��ت كه س��ال ها پيش داش��تم و 
نظراتم مثال نسبت به ش��ش يا هفت سال 
پيش تغييري نكرده اس��ت. من در نامه هم 
نوش��تم حرف هايي كه مي زنم حرف هاي 
االن نيست و نوشتم كه حرف هاي امروز من 
سال ها پيش در قالب تحليل آراي مردم در 
سال 88 گفته شده بود و من معتقد بودم و 
هستم مردم به آقاي احمدي نژاد راي دادند 
براي اصالحات بيش��تر. در واق��ع مردم از 
اصالح طلبان و كانديداي آنها عبور كردند 

و آمدند به آقاي احمدي نژاد راي دادند. 
اما آقاي احمدي نژاد برخاس�ته از 
اصولگراي�ي و م�ورد حمايت اين 

جريان بودند. 
اصال اين طور نيست. اصولگرايي نه به معناي 
ارزش ها بلكه به معنايي كه امروز وجود دارد 
و به عنوان يك جناح سياس��ي مورد توجه 
مردم نبوده و نيس��ت و بعيد مي دانم حتي 
يك بار ديگر هم چني��ن اتفاقي بيفتد. من 
نظراتم درم��ورد موضوعات اصلي كش��ور 
هرگز تغيير نكرده و كم ه��م به خاطر اين 
نظراتم چوب نخورده ام. من هم مي توانستم 

راحت رييس جمهور شوم. 
آق�اي احمدي ن�ژاد در نشس�ت 
خبري گفتند ك�ه همه تالش خود 
را مي كنند تا از رد صالحيت آقاي 
بقاي�ي جلوگي�ري كنن�د و حتي 
گفتند فكر هايي در اين مورد دارند 
و چندين راه را هم در نظر دارند كه 
نمي خواهند درمورد آنها صحبت 
كنند. چق�در احتم�ال دارد خود 
ايش�ان ب�راي انتخاب�ات ثبت نام 
كنند و چقدر احتمال دارد يكي از 
راه هاي مد نظرشان حضور شخص 

خودشان در انتخابات باشد؟
چرا بايد اين احتمال وجود داش��ته باشد؟ 
شايد اگر شرايط تغيير كرد ايشان هم وارد 

عرصه انتخابات شوند. 
منظورت�ان از اي�ن تغيير ش�رايط 

چيست؟
مقام معظم رهبري فرمودند: حضور ايشان 
در انتخاب��ات ب��ه مصلحت نيس��ت. آقاي 
احمدي نژاد به اين مصلحت انديشي رهبري 
احترام مي گذارند. اگر ش��رايط عوض شد 
طبعا منعي وجود ندارد. اما من بعيد مي دانم 

اين شرايط تغيير كند. 
پس ايشان قبال قصد كانديداتوري 
داشتند و با توصيه رهبري منصرف 

شدند؟
نه، معني حرف من اين نبود. من ش��هادت 
مي دهم زماني كه اين موضوع مطرح ش��د 

ايشان قصد كانديداتوري نداشتند. 
يعن�ي بعده�ا تمايل داش�تند كه 
كانديدا ش�وند اما به خاطر توصيه 

رهبري اين كار را نكردند؟
نه، من تا امروز هيچ حرفي از ايشان مبني بر 

تمايل به كانديدا شدن نشنيده ام. 

ناهيدمولوي
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