محمدعلي رامين:

حجتاالسالم سعيدي:

هاشمي نشان داده شبهات زيادي دارد

نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران با بيان اينكه نوع حرفزدنهای هاشمی رفسنجاني نشان میدهد که
در خیلی جاها شبهه دارد ،تأكيد كرد :هاشمی برخی مواقع شورای رهبری را مطرح کرد و اخیرًا نیز شورای
فقاهت را مطرح میکند ،وی همچنین در جایی گفته که چرا والیت زمینی را آسمانی میکنید .به گزارش فارس،
حجتاالسالم علی سعیدی در نشستي با عنوان «جنگ نرم» در دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر ضرورت توجه
به چالشهای فکری و اعتقادی در زمینه حکومت دینی گفت :اصالحطلباناعتقادی به حکومت دینی نداشتند.
این چالش فکری و اعتقادی زمانی مشخص میشود که سخنگوی حزب کارگزاران میگوید دین ،نظام و حکومت
ندارد و در دولت اصالحات آدمهایی بودند که وضو داشتند ولی میگفتند حکومت در دین جایگاهی ندارد.

ديگه چه خبر؟
توكلي :عادت ندارم به هر الطائالتي جواب بدهم!

خبر اول اين كه احمد توكلي كه چندي پيش مدعي ش��ده بود روزنامه عادت
به تهمت زدن دارد در پاسخ به سؤال خبرنگار كه چرا تاكنون پاسخي به گزارش ،درباره
زمين شهرك غرب كه مستند هم بود ارائه ندادهايد ،گفت :من عادت ندارم به هر «الطائالتي»
عادت به تهمت زدن دارد كه توضيح
جواب بدهم! توکلي در حالي مدعي شده روزنامه
نداده است چرا تاکنون در قبال انتشار اسناد مربوط به واگذاري غيرقانوني  3هزار متر زمين به
مجتمع آموزشي معلم در شهرک قدس كه مربوط به وي ميباشد واكنشي نشان نداده است.

تغيير قانون انتخابات نوعي حالليت طلبي شجاعانه است!

خبر ديگر اين كه عماد افروغ با اشاره به ورود شوراي نگهبان به بحث اصالح قانون
انتخابات گفته :وقتي ميشنويم كه مقامات ناظر ،منادي و حامي برگزاري انتخابات توسط يك
هيأت مستقل هستند ،معلوم ميشود كساني كه در زماني ،بحث قطعيت تخلف در انتخابات
را مطرح كردند درس��ت ميگفتند .افروغ همچنين مدعي شد :در واقع اظهارنظرهاي اخير
مشخص ميكند وقايعي در انتخابات گذشته رخ داده است كه هماكنون بهگونهاي سرباز زده
و البته جاي خوشحالي و قدرداني بابت اينگونه طلب حالليت شجاعانه وجود دارد.
اميد آنكه مس��ئوالن و سخنگوي ش��وراي نگهبان و بعضي از نمايندگان مجلس اين
سخنان جناب افروغ را مطالعه و كمي به اظهارنظرهاي اخير خود نيز فكر كنند!

آخرين وضعيت مهدي و فائزه هاشمي در لندن

شنيديم كه انتشار تصاوير جديدي از حضور مهدي هاشمي در خيابانهاي لندن كه در
وي حالت پريشاني و عصبانيت خاصي ديده ميشود ،در سايتها و شبكههاي ضد انقالب خبر ساز
شده است .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،اين تصاوير بنابر ادعاي يك سايت ضد انقالب مربوط به
حضور مهديهاشمي در جلسهاي است كه وي در آن مورد راستيآزمايي قرار گرفته است چرا كه
سال پيش ،مهدي هاشمي به اتهام دخالت و تحريك در «آدمربايي» و «اخاذي» از فردي در دادگاه
عالي انتاريو بهطور غيابي محكوم به پرداخت  ۱۳ميليون دالر شد .همزمان در لندن شايع شده قرار
است فائزه هاشمي با هماهنگي قبلي برخي مقامات غربي يك پست به ظاهر ورزشي بينالمللي
نيز بگيرد .در همين حال بيبيسي فارسي با پخش رپورتاژ آگهي گونه ،گزارش مفصلي از جلسات
فائزه هاشمي پخش كرد كه در باشگاه فوتبال «وستهام يونايتد» برگزار شده بود.

محاكمه فرد توهين كننده به دو مقام ارشد دولتي

باخبر ش�ديم كه صبح ديروز  -سهش��نبه  24مرداد  -دادگاه عمومي تهران براي
رسيدگي به اتهامات توهين ،نشر اكاذيب عليه معاون اول رئيسجمهور و رئيس نهاد رياست
جمهوري از سوي دو تن از متهمان از جمله مدير يك سايت خبري و «رضا .گ» تشكيل
جلس��ه داد ،اما حسين .ر (مدير س��ايت) در جلسه محاكمه حضور نيافت .به گزارش
متهم پرونده در جلسه دادگاه گفت :ميتوانيد در زمينه ادعاهاي من عليه مسئوالن دولتي از
مسئوالن ذيربط استعالم كنيد كه قاضي پرونده در پاسخ متهم گفت :دادگاه نياز به استعالم
اظهارات شما از هيچ مرجعي ندارد ،بلكه شما در رابطه با اتهامي كه به دو شاكي وارد كردهايد،
مستندات و داليل خود را به دادگاه ارائه دهيد تا بتوانيد گفتههايتان را اثبات كنيد.

استناد مدعيان به سخنان فردي كه حامي همه است

دست آخر اين كه دبیرکل جبهه مردمی اصالحات كه قب ًال گفته بود عارف ،خاتمی،
جهانگیری ،الریجانی ،علی مطهری ،محسن رضایی و قالیباف گزینههای احتمالی ما هستند ،در
پاسخ به سؤال خبرگزاري مهر درخصوص کاندیداتوری مشایی در انتخابات گفته :اعتقاد داریم
حضور مشايی در انتخابات موجب گرم شدن فضای انتخاباتی خواهد شد و همچنین حضور
مشایی به نفع اصالحطلبان نیز هست! اين اظهارنظر محمد زارع فومني از سوي سايتهاي
خبري مدعي اصولگرايي بالفاصله با تيتر «حمايت جبهه اصالحطلبان از كانديداتوري مشايي»
منتشر شد ،اين در حالي است كه وي پيش از اين از كانديداهاي مطرح اصولگرايان به عنوان
كانديداي احتمالي تشكل متبوعش نام برده بود.

گروه سياسي گوي�ا مدله�ا ،س�از و
زينب مراديان كاره�ا و كميتههاي�ي
ك�ه اصولگراي�ان براي
وحدت خود دست به دامان آن ميشدند،
در انتخاب�ات يازده�م رياس�ت جمهوري
ديگر جايگاهي ندارد و شاخههاي مختلف
اصولگراي�ي ع�زم خود را ب�راي حضوري
مستقل در اين عرصه جزم كردهاند.
هر چند گروهها و شخصيتهاي سياسي در
اظهارنظرهاي رسانهاي بر عدم حضور زودرس در
انتخابات رياست جمهوري يازدهم تأكيد دارند،
اما در فضايي ديگر با برگزاري جلسات مختلف،
به چگونگي ورود به عرصه انتخابات ميانديشند.
در اي��ن ميان اصولگراي��ان كه مي��دان را براي
حضور خ��ود بيرقيب ميدانند ،با شفافس��ازي
مرزبنديه��اي موج��ود به رقاب��ت دروني روي
آوردهان��د و اي��ن روزها ب��ه صورت رس��مي به
كثرتگرايي و تش��تت آرا در مي��ان خود اذعان

بازگشت به قبل از سال  84ممكن نيست

محمدعلي رامين تأكيد كرد :زحمات آقاي احمدينژاد به ثمر نشسته و مردم حاضر نيستند به دوران قبل از سوم تير برگردند چرا كه شيريني
معتقد است بازگرداندن فضا به قبل از  84غيرممكن است
عدالت و خدمت بيمنت را چشيدهاند .اين استاد دانشگاه در گفتوگو با شبكه
و جريان شكل گرفته در سوم تير هر سدي را از پيش پاي خود برميدارد .دكتر رامين درخصوص اظهارنظر رئيسجمهور كه گفته بود «همواره در
آرزوي ياران  84هستم» نيز گفت :عدهاي ميگويند اين آقاي احمدينژاد است كه تغيير كرده اما آقاي احمدينژاد معتقد است برخي از حاميان
ايشان به داليل متفاوت نسبت به آرمانهاي سال  84تغيير كرده و پشت او را خالي كردهاند؛ به همين دليل احمدينژاد در انتظار افراد مخلصي
است كه مثل سال  84تحليل و عمل كنند .اين استاد دانشگاه با بيان اين كه هيچ انحرافي در حركت رئيسجمهور وجود ندارد ،اظهار داشت:
ضعفهايي در عملكرد دولتمردان وجود دارد كه بيشتر در مرحله عمل بروز ميكند ،چرا كه از تئوري تا عمل فاصله نسبتًا طوالني وجود دارد.

گزارش

از وضعيت جريان اصولگرايي

ائتالف گريزي در انتخابات

دارند .با نگاه��ي به اظهارنظرها و مواضع فعاالن
اصولگرا ميتوان به يك نكته رسيد و آن هم اين
كه اردوگاه اصولگرايان تصميم گرفتهاند حضور
مستقل در انتخابات را تجربه كنند.
مؤتلفه و آغازي بر حضور مستقل
در مي��دان رقابت اصولگرايان براي انتخابات
رياست جمهوري يازدهم ،مؤتلفه را بايد نخستين
گروهي دانس��ت كه سنگ بناي حضور مستقل
را در ميان اين طيف نهاد( .البته س��ابقه حضور
مس��تقل در صحنه انتخابات را بايد به استقالل

جبهه پايداري در انتخابات مجلس نس��بت داد)
مؤتلفه اس�لامي كه همواره از آن به عنوان يكي
از تأثيرگذاران جريان اصولگرايي ياد ميش��ود،
از ابتداي س��ال ج��اري در حالي كه يك س��ال
تا انتخابات س��ال  92باقي مان��ده بود ،تصميم
خود براي حضور مس��تقل در انتخابات آينده را
رسانهاي كرد .محمدنبيحبيبي ،دبيركل حزب
مؤتلفه اسالمي نيز در گفتوگو با
ميگويد:
«معتقدم اگر به ن��وع فعاليتهاي حزبي اعتقاد
داش��ته باشيم ،هر تش��كلي كه خودش را حزب

واكنش يكي از فرماندهان دفاع مقدس به سخنان اخير ناطق نوري درباره رزمندگان

ویال و اسب را کنار بگذار و مثل اول انقالب بيا وسط ميدان

گ��روه سياس��ي یکی از فرماندهان ارشد
دفاع مقدس با طرح این پرسش که آقاي
ناطق نوری در گرماگرم  8سال جبهه و
جنگ کجا تش�ريف داشتند ،خطاب به
وی گفت :جناب آق�ای ناطق نوری! این
گوی و این میدان؛ ویال و اس�ب را کنار
بگذاريد و مانند اول انقالب وارد معرکه
شويد!
علی اکبر ناطق نوری كه ترجیح داده شکستن سکوت و خروج
از انزوا را با توهین به اعتقادات رزمندگان دفاع مقدس و تشبیه آنان
به بیماران روانی آغاز کند ،اخيراً توهینی بیس��ابقه که حتی در
کالم بدترین دشمنان انقالب اسالمی هم به سختی یافت میشود
را انجام داده اس��ت .وی در گفتوگو با يك هفتهنامه گفته است:
«در طول جنگ بعضی از بچهها که ظرفیت کمتری داش��تند ،بر
اث��ر دوری از خانواده ،فش��ار جنگ و غربتی که در جبهه دچارش
شده بودند ،به افسردگی دچار شدند و گرفتار نوعی بیماری روانی
ش��دند! عدهای از اینها ادعا میکردند امام زمان را میبینند .اوایل
خیلی به این مسئله توجه نمیشد بعداً دیدند تعداد مدعیانی که
آقا را زیارت کردهاند خیلی زیاد ش��ده اس��ت! اینها دچار تخیل و
توهم شده بودند!»
نظر سردار حاج سعید
در این خصوص خبرنگار ش��بکه
قاسمی از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس را جویا شده است.
مهندس حاج سعید قاس��می با بیان این که برخي از افرادي
كه جزو ساکتین فتنه ،خواص بیبصیرت و مردودين فتنه هستند،
چگونه به خود جرأت ميدهند به شهدا و رزمندگان توهين كنند،
گفت :هنوز يادمان نرفته اس��ت كه جناب آقاي ناطق در انتخابات
 88خاتم��ی را دعوت به س��فر به سراس��ر ایران كرده ب��ود تا در
اين س��فرها اعالم كند كه من کنت موال فهذا میرحس��ین موال؟!

جنابناطقنوري ابتدا بايد كارنامه و عملكرد
خود در فتنه  88را شفافسازي نمايند و پاسخ
دهند كه چرا فرياد «اين عمار» حضرت آقا در
فتنه  88را بيجواب گذاردند و بعد درخصوص
مسائل ديگر منجمله حاالت رزمندگان در ايام
جنگ سخن بگويند.
حاج سعيد قاسمي در ادامه گفت :مسئله
ديگر اين است كه نميشود در شبهاي قدر
در حرم رضوي از عدالت و قس��ط دم زد و در همان حال همچون
مرفهين بي درد در خانههاي آنچناني و به شيوه اشراف زيست .امام
به ما آموخت تنها كس��اني تا انتها در خط انقالب و امام و واليت
ميمانند كه طعم فقر و گرسنگي را چشيده باشند و قطعاً مرفهين
بيدرد مرد اين راه نيستند .نميشود سرگرم اسبسواری و زندگي
در كاخ و وي�لا ب��ود و دم از عدال��ت زد و به قول ش��اعر ،موال ويال
نداشت .این استاد دانشگاه با اشاره به مصاحبه اخیر ناطق نوری و با
بیان این که وی در انزواي سياسي قرار دارد ،تصریح کرد :پرداختن
به افرادي که آقا از آنها به عنوان خواص بیبصیرت و ساکتين فتنه
نام برده ،کار اشتباهی است و اساساً نبايد به آنها پاسخي داده شود.
وی درخصوص هدف ناطق نوری از این توهین زشت به رزمندگان،
اظهار داشت :متأسفانه برخي آقايان یک جبهه متحد تشکیل داده،
به دنبال ایجاد روحیه يأس در مردم هستند؛ این توهین زشت نیز
بخشی از پازل دشمن بود که بعضي آقايان آن را کامل کردند.
این فرمانده دفاع مقدس با هشدار شدید به ناطق نوری گفت:
اي��ن افراد اگر همين گونه ادامه دهند با واكنش حزب اهلل و مردم
مواجه خواهند ش��د؛ همچنان که در مش��هد هم اين اتفاق افتاد.
این که ايش��ان در دفتر مقام معظم رهبري مسئوليت دارند ،برای
ما کفایت نمیکند .انتصاب اش��خاص ب��ه حضرت آقا و ولي فقيه
مسئوليت و تكليف اشخاص را مضاعف مينمايد.

تلق��ي ميكند ،باي��د ابتدا به س��اكن ،يك نظر
اختصاصي داشته باشد ،تا در مراحل بعد بتواند
بگويد راجع به چه چيزي ميخواهد ائتالف كند!
مؤتلفه البت��ه تأكيد دارد ك��ه هنوز درخصوص
تعيي��ن مصداق به نتيج ه خاصي نرس��يده اما از
چهرههايي همچون آل اسحاق و متكي به عنوان
گزينههاي اين حزب نام برده ميشود.
گزينهاي براي پايداري!
جبهه پايداري كه فلسفه وجودياش برمبناي
اس��تقالل و جدا شدن از دايره اصولگرايي بود نيز با

همين طرز فكر و تلقي در انتخابات رياست جمهوري
يازدهم شركت خواهد كرد .پايداريها هر چند هنوز
اس��تراتژي و شيوه حضور خود را آشكار نساختهاند
اما آيتاهلل مصباح يزدي ،پدر معنويش��ان با بيان
اين كه هيچ رئيس جمهوري ايدهآل نبوده در آينده
هم اين گونه نخواهد بود! به گونهاي نقش��ه راه اين
جبهه را ترسيم كرده است .هر چند به نظر ميرسد
اكثر اعضاي جبهه پايداري از كانديداتوري «باقري
لنكران��ي» حمايت ميكنند و اين گونه برداش��ت
ميشود كه جبهه پايداري درخصوص وي به اجماع
رسيده اما اخبار و شنيدهها حاكي از واقعيت ديگري
است .گويا حضور مستقل ،استراتژي پايداري است
اما تعيين مصداق بنبستي است كه هنوز پايداريها
گشايشي در آن نداشتهاند؛ چرا كه در ميان اعضاي
اين تشكل سياسي نيز برخي طرفدار كانديداتوري
افرادي همچون س��عيد جليلي و غالمحسين الهام
هستند.
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متكي ،خبر نوشتن نامه عليه دولت را تكذيب نكرد!
گروه سياسي منوچهر متكي يكي از دو وزير معزولي كه اقدام به نگارش نامه
خطاب به مقامات عاليرتبه نظام كرده و تشكيل ستادي براي برعهده گرفتن
امور اقتصادي كشور در يك سال آينده را پيشنهاد داده است در سخنراني
اخير خود بدون تكذيب اصل خبر روزنامه در اين زمينه به موضعگيري
عليه آن پرداخته است.
گفته :مطالب منتشر شده
متكي در اين نشست درخصوص افشاگري روزنامه
درباره وزراي سابق دولت مصداق اين سخن است كه خسن و خسين
در روزنامه
هر سه دختران معاويه هستند!
اين اظهارات متكي در حالي بيان ميشود كه در مراجعه خبرنگار به برخي وزرا
و همكاران سابق دولت ،اصل اين نامه مورد تأييد قرار گرفت و حتي گفته شد اين نامه با
تعداد امضاي بيشتري 10 ،روز پيش به مقامات عالي رتبه نظام ارسال شده است.
همچنين گفته ميشود موضوع مدنظر متكي و پورمحمدي در اين نامه ،تشكيل
ستادي اقتصادي متشكل از سران سه قوه براي اتخاذ تصميمات اجرايي در حوزه اقتصاد
اس��ت ،اين در حالي است كه برخي وزراي اقتصادي س��ابق دولت از امضاي اين نامه
خودداري كردهاند .مسعود ميركاظمي ،وزير سابق نفت و نماينده مردم تهران ميگويد
اين نامه را امضا نكرده و درباره هدف از نگارش چنين نامهاي نيز تأكيد ميكند :برويد
از خودش��ان بپرسيد .در همين حال س��يد مهدي هاشمي ،از همكاران سابق دولت و
نماينده فعلي مجلس هم ميگويد :خبر تهيه چنين نامهاي را ش��نيده و البته تأكيد
ميكند با توجه به شناختي كه از مواضع وي داشته اند ،براي امضا به سراغش نيامدهاند.
وي معتقد است نگارندههاي اين نامه بيشتر به دنبال مطرح كردن خود هستند چرا كه
درخواست آنها نه منطبق بر قانون است نه اصول .گفتني است در تماس با برخي ديگر
از وزراي سابق نيز از آنها شنيديم نامه را امضا نكردهاند و معتقد بودند كه نبايد به اين
موضوع پرداخت چرا كه تنظيم كنندگان نامه چون از نامزدهاي بالقوه رياست جمهوري
هس��تند ،از نگارش نامه و اقداماتي از اين دست بهره تبليغاتي ميبرند .گفتني است،
اخبار روزهاي اخير حكايت از آن داش��ته كه منوچهر متكي ،وزير معزول امورخارجه
و مصطفيپورمحمدي ،وزير كشور معزول ،دست به قلم شدهاند و نامهاي را خطاب به
يكي از مقامات عاليرتبه نظام تهيه و تنظيم كردهاند كه در آن پيشنهاد شده با توجه
به وضعيت حساس و بحراني كشور ستادي متشكل از رؤساي قواي سهگانه و برخي از
عقالي ديگر تشكيل و مديريت مسائل اجرايي را طي يك سال آينده برعهده گيرد.
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ابراز انزجار دكتر تقلبي از
الطائالت گويي!

تنها شخصيت اقتصادخوان كشور كه با
توكل در آزمون ليسانس به دكترا ،توانست
«دكتراي اقتصاد گرايش جمع و تفريق» را
در مدت  2سال بگيره ،نسبت به بيتوجهي
دولت احمدينژاد به نقاشيهاي وي بشدت
انتقاد كرد! وي اعالم كرد :حدود يكس��ال
در يك مركز پژوهش��ي وابسته به يكي از
بستگانم ،شب و روز خودم رو براي كشيدن
نقاشيهاي زيبايي همچون ميزان تورم و...
صرف كردم .در اين نقاشي به خوبي ميزان
ت��ورم 100درصدي را با مداد رنگي س��بز
مشخص كردم كه البته جريان انحرافي با
ترفندهاي خاص خود مانع از بروز اين تورم
ش��د و ابهت و هيبت علمي م��را در افكار
عمومي خدش��هدار كرد كه دس��تگاه قضا
بايد با اينها برخورد كنه! وي كه بش��دت با
الطائالتگويي مخالف اس��ت ادامه داد :با
كمك دوستان در حال تهيه نمودار رابطه
تورم با س��فرهاي اس��تاني هستيم كه كار
طاقتفرسايي است ،بخصوص رنگ كردن
خطوط نمودار براي قش��نگي بيشتر! وي
افزود :پسر عمه دختر مادر زن نوه باجناق
يكي از فاميلهاي رئيس جمهور با استفاده
از رانت ،يك زمي��ن صد متري در منطقه
خ��وش آب و هواي كوير ل��وت خريده كه
مسكن رو استيضاح كنيم!

بزودي قراره وزير
اين يك مس��ئله خطرناك اس��ت! وي در
مورد پرداختن روزنامه به بحث زمين
 3000متري ش��هرك غرب نيز گفت :آيا
بهتر نيست به جاي اين موضوع كماهميت،
به فكر مس��ائل اصلي همچون خطر حمله
اجن��ه و ...باش��يم! وي ضم��ن تش��كر از
نپرداختن ساير سايتها به موضوع بيارزش
زمين 3000متري گفت :روزنامه شايد
هوس باتوم و اش��كآور و ...كرده كه دنبال
اين موضوعاته! وي اعالم كرد :در راس��تاي
گسترشتفكراتعدالتخواهانه،دنبالزمينه
(زمين) مناس��ب براي اين كار ميگشتم!
ضمن��اً عدالتخواهي نياز به زمينه ( زمين)
وس��يعي دارد! ضمن اينكه جهت مبارزه با
تهاجم فرهنگي غرب ،رفتم شهرك غرب!
ايميل جهت ارتباط با شيپورچي:
Sabaroshan27@yahoo.com

