
تتلوي پشيمان به انقالبيون 
پشيمان از گذشته شرف دارد

گفت و گو با حميد رسايي  درباره حاشيه هاي نشست » فارس پالس« عبداهلل نوري: 
از رياست ها، به خود غره نشويم
عب��داهلل نوري وزير اس��بق كش��ور در 
كانال تلگرامي خودش خاطره جالبي از 
آيت اهلل پسنديده نقل كرده و به اين بهانه به مسووالن 
گوشزد كرد به واسطه پست ها و مقام هاي شان به خود 
ْر  غره نشوند. يادداشت او را در ادامه مي خوانيد: »و ال تُصِعّ
خدك لِلناِس و ال تْمِش فِي اْلْرِض مرحاً إِن اهلل ال يِحُبّ 
كل ُمْختاٍل فُخورٍ  روى خ��ود را از مردم برمگردان و بر 
زمين با نخوت و تكبر گام برمدار، كه خداوند هيچ  متكّبر 
فخر  فروش��ى را دوست  ندارد.«س��وره مباركه لقمان، 
آي��ه ۱۸. دوره اول رياس��ت جمهوري مرحوم آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني در كابينه ايشان وزير كشور بودم. 
به ياد دارم در آن زمان، در سالگرد رحلت امام خميني 
  رحمه اهلل عليه و شايد سال ۱۳۷۰، در حاشيه مراسم، 
 خدمت مرحوم آيت اهلل پسنديده )برادر امام خميني( 
رس��يدم . ايش��ان  خاطره اي از مراجعه خود به وزارت 
كش��ور، در رژيم گذشته را بيان كردند كه كليت آن كه 
به ياد دارم، چنين ب��ود: »در  دوره پهلوي، در خميِن ما 
 حاكمي بود كه  به مردم ظلم مي ك��رد. من  يكي دو بار 
به آقاي  اخ��وي )امام خميني(، گفت��م برويم تهران و 
 براي مردم خمين دادخواهي كنيم، ايشان   نپذيرفتند. 
تصميم گرفتم به تنهايي كاري بكنم. به تهران آمدم و 
به  وزارت كشور مراجعه كردم و از محل دفتر وزير جويا 
شدم، مرا  راهنمايي كردند.  مسوول دفتر وزير در مورد 
كار من پرس��يد. گفتم مي خواهم  وزير را ببينم، پاسخ 
داد ايش��ان  جلس��ه دارند منتظر بمانيد تا پس از اتمام 
جلس��ه با ايشان هماهنگ كنم. پس  از مدتي، چند نفر 
از اتاق وزير خارج شدند، مسوول دفتر به  داخل رفت و 
برگش��ت و  مرا به  اتاق وزير دعوت كرد. من وارد شدم، 
سالم كردم،  آقاي وزير هم از جا برخاست احترام  كرد. 
پس از آن، مشكل حاكم  خمين و ظلم او به مردم را براي 
آقاي وزير توضيح  دادم. پس از پايان سخنان من، وزير 
گفت:  شما  درس��ت مي فرماييد، ما اشتباه كرده ايم و  او 
را بركنار خواهم كرد. م��ن خداحافظي كرده  از وزارت 
كشور به خمين  مراجعت كردم و  حاكم هم تغيير كرد .« 
در ادامه اين خاطره آمده است: »پس از اتمام اين دوره، 
تا س��ال ۱۳۷۵ كه افتخار نمايندگي م��ردم تهران در 
مجلس شوراي  اسالمي را يافتم، مسووليتي نداشتم و 
براي كارهاي علمي به قم بازگشتم. در يكي از  روزها كه 
براي زيارت به حرم حضرت معصومه س��الم اهلل عليها، 
مشرف شده بودم، هنگام بيرون آمدن از  حرم، شنيدم 
س��ه نفر از  زوار با لهجه يكي از شهرس��تان هاي اطراف 
اصفهان در مورد  من، به همديگر اين جمله را  مي گويند: 
»اون روز كه كاري ازش  ميومد نمي شد ديدش حاال  كه 
ميشه ديدش كاري ازش  نمياد«. جمله اي ساده و البته 
بسيار پرمعنا و دقيق. اكنون كه خاطرات گذشته را مرور 
مي كنم از خود مي پرسم به راستي آيا اگر در  جمهوري 
اسالمي يك روحاني، چه رسد ساير مردم، مي خواست 
در وزارت كشور با  من به عنوان وزير كشور ديدار كند، 
به همان راحتي كه آيت اهلل پسنديده، در زمان پهلوي 
با وزير   كشور مالقات كرد، مي توانست؟ چه جمله  زيبا 
و معناداري را به من  گوشزد كردند، »اون  روز كه كاري 
ازش ميومد نمي ش��د ديدش، حاال كه ميش��ه ديدش 
 كاري  ازش نمي��اد.« همچنين در بخش ديگري از اين 
متن عبداهلل نوري توصيه هايي داش��ته و نوشته است: 

»فراموش نكنيم و به خاطر بسپاريم كه: 
-  رفتار مس��ووالن از ديد مردم پنهان نيس��ت و براي 
هر يك براس��اس  برداش��ت خود و نه   خوشايند ايشان 

پرونده اي در ذهن دارند.
-  رياس��ت ها همانند عمر، به سرعت سپري شده، آنچه 
باقي مي ماند عملكرد و رفتار  پسنديده و  ناپسند  ما است. 
چه بسيارند كس��اني كه رنج كار و تالش براي مردم را 
تحمل  كرده و دعاي  خير مردم را پش��ت  سر خود دارند 
و چه بسيارند كس��اني كه بدون توجه به  مردم، بار خود 
را  بس��تند و آه و ناله مردم و  خس��ران اخروي و چه بسا 
دنيوي را همراه خود  مي برند.  شرايط خدمت به مردم، 
هديه اي الهي است كه هر كسي از آن بهره مند نمي شود 
و  در  عين حال  آزموني است براي مسووالن تا چه كسي 
بتواند بهترين بهره برداري را از اين   هديه الهي برده و از 
 آزمون سربلند و پيروز بيرون  آيد.  چرا تا ديروز كه پست و 
مقامي نداشتيم همچون مردم عادي با ديگران برخورد 
مي كرديم و امروز كه  به مقامي دس��ت يافته ايم خود را 
تافته جدا بافته از مردم دانس��ته، گاه   حتي جواب سالم 
مردم را هم با  اكراه مي دهيم؟ آيا بهتر نيس��ت با مردم و 
ارباب رجوع و   حتي زير دستان خود به گونه اي رفتار كنيم 
كه  همچون آيت اهلل پسنديده پس از ده ها سال،   نام ما را به 
نيكي ببرند؟ اخالق پسنديده و حسن معاشرت داشتن 
به گرايش سياسي بستگي ندارد. چه بسا  ا فراد انقالبي كه 
 پس از به قدرت رسيدن و در معرض امتحان قرار گرفتن 
از هر طاغوتي   خشن تر، متكبرانه تر و خودخواه  تر عمل 
كنند، همچنان كه در رژيم گذشته نيز مديراني  بودند 
كه چونان »علي بن  يقطين« در جهت خدمت به مردم 
گام  برمي داشتند.  از رياست ها به خود غره نشويم كه در 

پايان كار، هم پرونده اعمال و 
رفت��ار ما نزد مردم   باز اس��ت 
و ه��م  در درگاه ع��دل الهي 

كه هي��چ س��ّري بر او 
پوش��يده نيست، 
پاس��خگو  بايد 

 باشيم.« 

   امير احمدرضا پوردستان، جانشين فرمانده كل 
ارتش: امروز پدافند ارتش يك يگان زنده، با نشاط 
و عملياتي است و در عرصه هاي مختلف قابليت ها 

و صالحيت هاي خود را نشان داده است. مهر
 مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري: دستگاه 
قضايي نبايد تحت نفوذ و حمايت هاي شايبه انگيز 

كسي باشد. ايلنا
 علم اله�دي، نماين�ده ولي فقيه در خراس�ان 
رضوي: بنده تاكنون در اداره امور شهري و هيچ 
نهاد دولتي اعمال س�ليقه نداشته ام و براي هيچ 
كدام از سمت ها كسي را پيشنهاد نداده ام. تسنيم
  محم�ود صادق�ي، نماين�ده مردم ته�ران در 
مجلس: بهتر اس�ت بعضي ها نقش پدرخواندگي 
خود را كن�ار بگذارن�د و اجازه دهن�د منتخبان 
ش�ورا در زمين�ه انتخ�اب ش�هردار تصميم گير 

باشند. ايسنا

فاطمه ذوالقدر: جامعه زنان هرگز دنبال سهم خواهي از دولت نبوده است
فاطمه ذوالقدر، نماينده مردم تهران در مجلس گفت: به نظر ما زنان توانمند بسياري براي تصدي پست هاي مهم مديريتي حضور دارند و ليستي حدودا ۳۰ نفره نيز به رييس جمهوري تقديم شده و اينكه زنان بتوانند در 
كابينه حضور داشته باشند، مطالبه مهم جامعه زنان است. به گزارش خانه ملت، او گفت: در گذشته شاهد بوديم هرگاه به زنان اعتماد شده، پاسخي مثبت دريافت كرده ايم. ذوالقدر تاكيد كرد: جامعه زنان هرگز  دنبال 
سهم خواهي از دولت نبوده اما باتوجه به حمايت ويژه از آقاي روحاني، بالفاصله پس از انتخابات درخواست خود را مبني بر استفاده از ظرفيت زنان توانمند در پست هاي مديريتي دولت دوازدهم مطرح كرده بوديم. 

رييس قوه قضاييه: 
تعداد پرونده هاي قضايي 

در كشور بسيار فراتر از 
استانداردهاي بين المللي 

است
رييس قوه قضاييه رس��يدگي به بي��ش از ۱۵ ميليون 
پرونده قضايي در س��ال ۹۵ را بس��يار فرات��ر از ميزان 
استانداردهاي بين المللي دانس��ت و گفت: با توجه به 
كمب��ود امكانات، اعتبارات و نيروي انس��اني و در عين 
حال ارايه ميليون ها خدمت س��االنه از سوي دستگاه 
قضاي��ي به مردم، بايد گفت كه قض��ات و كاركنان قوه 
قضاييه واقعا كار جهادي انج��ام مي دهند. به گزارش 
اداره كل رواب��ط عموم��ي قوه قضايي��ه، آيت اهلل آملي 
الريجاني در جلسه مسووالن عالي با اشاره به برگزاري 
مراسم هفته قوه قضاييه تصريح كرد: هفته اي كه به نام 
هفته قوه قضاييه نامگذاري شده است هر ساله فرصت 
مغتنمي براي عرضه گزارش خدمات دستگاه قضايي به 
مردم عزيز است. متاسفانه هنوز ظرفيت هاي رسانه اي 
الزم براي ارايه گزارش هاي مبس��وط ب��ه مردم در قوه 
قضاييه فراهم نشده و اين نقيصه از جهت رسانه اي بايد 
رفع ش��ود. رييس قوه قضاييه ميزان خدمات دستگاه 
قضايي به مردم را بسيار گسترده و حجيم عنوان كرد و 
افزود: اين خدمات بايد به شكلي واقعي و ملموس براي 
مردم اطالع رس��اني ش��ود و هفته قوه قضاييه معموال 
فرصتي مناس��ب براي اين امر اس��ت. برهمين اساس 
از همه كس��اني كه در هفته قوه قضاييه و ماه ها قبل از 
آن براي برگزاري مراس��مي شايسته و آبرومند در اين 
هفته تالش مي كنند، تش��كر مي كنم. همچنين بايد 
از رسانه هايي كه توانس��تند در طول اين هفته بخشي 
از خدمات گسترده دس��تگاه قضايي را به اطالع عموم 
برسانند به ويژه از رسانه ملي قدرداني كنيم. رييس قوه 
قضاييه افزود: گاهي برخي ارزيابي ها بسيار عجيب است. 
به عنوان مثال مي گويند افزايش تعداد قاضي و كارمند، 
مشكلي را حل نمي كند و بايد به بحث هاي پيشگيرانه 
توجه داشت. موضوع پيشگيري را ما هم قبول داريم و 
تشكيل يك معاونت در اين حوزه از نخستين كارهايي 
بود كه انجام داديم منتها تا زماني كه بحث پيشگيري به 
صورت فراقوه اي و فرهنگ عمومي درنيايد تاثير مطلوبي 
را ش��اهد نخواهيم بود. در چنين شرايطي نمي توانيم 
دعاوي و پرونده هاي مردم را معطل بگذاريم و بگوييم 
منتظر به نتيجه رس��يدن سياس��ت هاي پيشگيرانه 
هس��تيم. آيت اهلل آمل��ي الريجاني با تاكي��د بر لزوم 
عمل به توصيه هاي رهبر معظم انقالب از سوي همه 
اركان و نيروهاي دستگاه قضايي گفت: اميدواريم اين 
توصيه ها از طريق مسووالن عالي و مديران اجرايي از 

مس��يرهاي مختلف به 
وي��ژه در عرصه هاي 
مرب��وط ب��ه احي��اي 
حقوق عامه و نظارت ها 

بي��ش از پي��ش 
دنبال شود. 

پيشخوان

گفت وگوي روزخبر روزسرخط خبرها
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تتلو از آن 
گذشته اظهار 

پشيماني 
كرده است، در 
راستاي جبران 

آن گذشته 
هم اقداماتي 
را انجام داده 

است و در 
صفحات 

مجازي اش 
به كساني كه 

طرفدارش 
هستند 

توصيه ها و 
نصيحت هايي 
مي كند كه در 

راستاي جبران 
گذشته اش 

است

اصالح طلبان هم 
تتلو را دعوت 

مي كردند اعتراض 
نمي كرديم

اگر مجلس�ي باش�د كه 
اف�راد متظاه�ر  در آن 
بر خ�الف دين و اس�الم 
ر  حض�و ب  نق�ال ا و 
پي�دا كنن�د چ�ه براي 
اصالح طلبان باشد و چه 
ب�راي اصولگراي�ان كار 
نادرستي اس�ت. اما اگر 
كسي حضور داشته باشد 
كه نس�بت به سابقه اش 
نادم باشد اگر اصولگرا يا 
اصالح طلبان او را دعوت 
كنند هيچ اشكالي ندارد. 

سوژه روز

قريب به 1۰ بار مي پرسيد: 
» مگ�ر تتلو چ�ه ايرادي 
دارد؟« و م�ن قري�ب ب�ه 1۰ بار پاس�خ 
مي دهم: » ايراد نگاه دوگانه اصولگرايان 
به افراد و مسائل است و اينكه شخصي 
مثل يك خواننده زي�ر زميني از آنچه 
اصولگراي�ان ش�عارش را مي دادن�د 
فرسنگ ها فاصله دارد«. حميد رسايي 
مهمان جشني بود كه خبرگزاري فارس 
يكشنبه عصر برگزار و در آن از فعاالن 
فضاي مج�ازي كه به گفته رس�ايي به 
دليل اظهارنظرهاي ش�ان مورد حمله 
قرار گرفته بودند، تقدير كردند. سوژه 
يكي از اين تقدير ها هماني بود كه يك 
روز مان�ده ب�ه پايان فرص�ت تبليغات 
انتخاباتي در فرودگاه با ابراهيم رييسي 
ديدار كرد تا مس�ير باخت اصولگرايان 
هموارتر شود. اميرحس�ين مقصودلو 
ي�ا امير تتلو مهمان اين جش�ن بود كه 
از سوي حميد رس�ايي، نماينده سابق 
مجلس و عضو جبهه پايداري هم مورد 
تقدير قرار گرفت. همين تقدير بود كه 
واكنش هاي بسياري را در فضاي مجازي 
به بار آورد. فعاالن اصولگراي بسياري از 
آن انتقاد و حتي اصالح طلباني همچون 
عب�اس عبدي ه�م تحلي�ل كردند كه 
»اصولگرايي را مي توان به پيش و پس 
از اين عك�س طبقه بندي ك�رد و براي 
دود كردن اين جماعت، كوش�ش براي 
كسب چند راي ناقابل و البته حالل كافي 
است«. با اين حال حميد رسايي سخت 
از تقديري كه از اين خواننده زيرزميني 
كرده راضي است و مي گويد: » تقدير از 
كس�ي كه از گذشته اش پشيمان است 
كار درس�تي اس�ت«. متن گفت وگوي 

»اعتماد« با او را در ادامه مي خوانيد: 

 روز گذشته مراسمي تحت عنوان 
جش�ن يك س�الگي فارس پالس 
متعلق ب�ه خبرگ�زاري اصولگراي 
فارس برگزار ش�د. برگ�زاري اين 
مراسم با حواشي بس�ياري همراه 
ش�د از جمل�ه عكس هاي�ي كه از 
حض�ور خوانن�ده زيرزميني آقاي 
امير حسين مقصودلو و تقدير شما 
از وي منتشر شده بود. خود شما در 
م�ورد اين حواش�ي و رخدادها چه 

نگاهي داريد؟
مگر عكس هايي كه منتشر شده چه ايرادي 
داش��ته؟ صحنه عجيب و غري��ب و خالف 

عرفي در آن بود؟
حضور شما به عنوان يك روحاني در 
چنين مراسمي در كنار يك خواننده 
زيرزميني خب كمي عجيب است. 
حتي برخي اصولگراها انتقاد كرده 
و پرس�يده اند اگ�ر اصالح طلب�ان 

چني�ن كاري را مي كردند خودمان 
چه مي كرديم. 

مگر آقاي روحاني كه هم اس��مش روحاني 
اس��ت و هم لباس روحانيت دارد هيچ وقت 
با چنين آدم هايي ننشسته است كه حضور 
مثل من در كنار اين فرد براي ش��ما عجيب 

به نظر رسيده؟
اگر آقاي روحاني را هم ببينم شايد 
چنين سوالي را هم از ايشان بپرسم. 

اما االن مخاطبم شما هستيد. 
پس اين س��وال ش��ما از آقاي روحاني هم 

هست؟
اگر ببينم كه آقاي روحاني در كنار 
فردي مثل آقاي تتلو مي ايس�تد و 
عكس مي گيرد حتما از ايشان هم 

مي پرسم. 
حاال به نظر ش��ما اش��كال آق��اي تتلو چي 

هست؟
من خبرن�گارم و نمي توانم ايرادي 
روي افراد بگذارم. از واكنش هاست 

كه چنين سوالي مي پرسم. 
حتما از نظر ش��ما يك ايرادي داش��ته كه 

اينطور مي گوييد... 
نه من فقط واكنش ها را مي گويم. از 
همان ديدار اين آقا با آقاي رييسي 
در جري�ان انتخابات اين واكنش ها 
ش�روع ش�ده بود كه اين خواننده 
زيرزميني از لحاظ اخالقي و ظاهري 
ب�ا اصولگراي�ان و شعارهاي ش�ان 
همخوان�ي ن�دارد. خود ش�ما فكر 
مي كن�م در اي�ن م�ورد در دوران 
نمايندگي تان از وزير ارش�اد وقت 

سوال پرسيديد. 
اشكال آقاي تتلو در حال حاضر از نظر شما 
و ديگر كس��اني كه حاش��يه درست كردند 
چيست؟ اين آدم گذش��ته و سابقه اي دارد 
كه بخش��ي از آن هن��وز در ظاهرش همراه 
اوس��ت كه نمي توان��د آن را از خودش جدا 
كند و بخش ديگري از آن رفتارهايي اس��ت 
كه از آنها اعالم برائت كرده و بارها گفته كه 
از آن اقدامات پش��يمان است. از آن گذشته 
تصاويري در فضاي مجازي منتشر شده كه 
هر بار موضعي مي گيرد ك��ه باب ميل يك 
جريان فكري سياس��ي خاص نيس��ت، آن 
تصاوي��ر را به رخش مي كش��ند اما خودش 
پشيمان است. عالوه بر اينكه از آن گذشته 
اظهار پش��يماني كرده اس��ت، در راستاي 
جبران آن گذش��ته هم اقدامات��ي را انجام 
داده اس��ت و در صفح��ات مج��ازي اش به 
كس��اني كه طرفدارش هستند توصيه ها و 
نصيحت هايي مي كند كه در راستاي جبران 

گذشته اش است. 
آخري�ن اظهارنظري ك�ه من از وي 
دي�دم در م�ورد قت�ل دختربچ�ه 
هفت ساله پارس آباد بود كه معتقد 
بود اگر اين دختربچه حجاب داشت 
م�ورد س�وء قصد ي�ا تج�اوز قرار 
نمي گرف�ت. منظورت�ان دقيقا در 

مورد اين توصيه ها چيست؟ 
خودت��ان اگر مراجعه كني��د، مي بينيد كه 
نصيحت مي كند و مي گويد ك��ه تا انتهاي 
برخي كارها را رفته اس��ت اما در انتهاي اين 
كارها چيزي جز پشيماني نيست و باالخره به 
فهم خودش در حال جبران آن بخش است. 
در مورد بعضي از اتفاقات اجتماعي هم نقطه 
نظراتي دارد. چطور شما براي ديگران حق 
اظهارنظر قايليد كه مي توانند نظرش��ان را 
بدهند و آزادي بيان داشته باشد اما اين فرد 
چنين حقي ندارد؟ در همين روزنامه اعتماد 
شما بارها ديده ام موضوعاتي هستند كه اگر 
مورد بررس��ي قرار بگيرد هم خالف ضوابط 

انقالبي است و هم خالف ضوابط ديني. 
مثل چي؟

متعدد اس��ت. از امور مربوط به نفي مباني 
انقالب و امام مثل بزك كردن رفتار دشمنان 
اين انقالب تا مقاالتي كه خالف ارزش هاي 

ديني است. 
در نظ�ر داش�ته باش�يد ك�ه اي�ن 
نگاه ش�ما در ش�رايطي اس�ت كه 
مديرمسوول همين روزنامه نماينده 
مجلس هس�تند و از سوي شوراي 

نگهبان مورد تاييد قرار گرفتند. 
مگر مدير مس��وول ش��ما براي روزنامه اش 

وقت مي گذارد؟
 هي�چ مطلبي ب�دون تايي�د مدير 
مس�وول در اين روزنامه منتش�ر 

نمي شود. 
اگر هم بگذارد باز دليل نمي شود. اگر بودن 
يك نفر در يك چنين جايگاهي، دليل بر اين 
مي شود كه او يا رس��انه او هر كاري مي كند 
درست اس��ت پس به چه علت شما از بقيه 

انتقاد مي كنيد؟
ن�ه م�ن مي گوي�م وارد اتهام زني 
نشويم. مدير مسوول يك روزنامه 
ناظر بر عملكرد يك روزنامه است. 

با اين نگاه شما كه اين اتهام زني نيست. اگر 
اينطوري باشد شما هم به بقيه اتهام مي زنيد. 
آقاي رييسي، رييس دادگاه ويژه روحانيت 
اس��ت و عضو مجلس خبرگان اس��ت پس 
چرا به ايشان ايراد مي گيريد؟ حتما كارش 
درست است كه مي رود و با آقاي تتلو ديدار و 
گفت وگو مي كند. حرف من اين است كه چرا 
حق آقاي تتلو و مث��ل تتلو را در آزادي بيان 
به رسميت نمي شناسيد؟ نظر شخصي اش 
را گفته و نظر شخصي اش اين بوده است كه 
يكي از عواملي كه مي تواند باعث اين اتفاق 
شود )تجاوز و قتل دختربچه پارس آبادي( 
اين اس��ت كه اگر حجاب در جامعه رعايت 
شود اين اتفاق نمي افتاد. حاال اين اظهارنظر 
مي تواند درس��ت باش��د يا غلط باشد. من 
نمي خواهم آن را تاييد يا تكذيب كنم. البته 
در توصيه هاي ديني هم هست كه با وجود 
آنكه س��ن تكليف دختران از ۹ سال و سن 
تكليف پس��رها از ۱۵ سال است ولي تاكيد 
شده كه قبل از اين سن بچه ها را به واجبات 
و ترك محرمات عادت دهيد تا زماني كه به 

سن بلوغ رس��يدند انجام واجب براي شان 
سخت نباشد. مي خوام بگويم كه اين ديدگاه 
شخصي اش است و مي تواند قابل بحث باشد. 
چرا شما فكر مي كنيد كه اين آدم حق حرف 
زدن ندارد؟ فقط چون از نظر سياس��ي مثل 

شما فكر نمي كند. 
اجازه مي دهيد پاسخ بدهم؟

يعني چنين چيزي باعث مي شود كه شما 
ده��ان اي��ن آدم را ببنديد؟ مگ��ر بقيه نظر 
مي دهند نظرات ش��ان صد در صد درست 

است؟
 علت اصلي اين انتقادها اين اس�ت 
كه حضور چنين فردي در مراسمي 
كه همه سردمداران آن اصولگرايان 
بودن�د با مباني اصل�ي اصولگرايي 

نمي خواند. 
مگر مباني اصولگرايان چيس��ت؟ آدمي از 
گذشته اي كه داشته است ابراز ندامت كرده 

است بايد او را دور انداخت؟
ك�ه  خوانندگان�ي  اگ�ر  خ�ب   
لس آنجلس�ي خوانده مي ش�وند 
هم توب�ه كنند ش�ما از آنها تقدير 

مي كنيد؟
حتما توبه واقعي ارزش دارد. اما تقدير دو روز 
پيش علت ديگري هم داشت. اين تقدير از 
كساني صورت گرفت كه در فضاي مجازي 
فعال هستند و به خاطر اعتقاد ديني و انقالبي 
ش��ان مورد هجمه قرار گرفته اند. آقاي تتلو 
يكي از اينها بود يا خانم بهنوش بختياري در 
مورد مسائل مختلف مثل برجام اظهارنظر 
كرده و بعد در فض��اي مجازي مورد هجمه 

قرار گرفته بودند. 
 خب خيلي افراد ديگري هم هستند 
كه به دليل اظهارنظرهاي شان مورد 
اهانت قرار مي گيرند. چرا آقاي تتلو 

بايد در اين ميان انتخاب شود؟
اين موارد نمونه اس��ت. غير از ايش��ان افراد 
ديگري ه��م بودند از مجري هواشناس��ي 
تا كارش��ناس برنامه ك��ودك و محيط بان 
و ديگ��ران. ببيني��د همين خان��م بهنوش 
بختياري كه رسايي نيست. يك هنرپيشه 
اس��ت كه سابقه سياس��ي ندارد و مي گويد 
تنها به دليل اينكه يك اظهارنظر ش��خصي 
در مورد برجام كرده اس��ت مورد اهانت قرار 
مي گيرد، خب شما پاسخ دهيد چرا بايد به 

اينها اهانت شود؟
م�ا هيچكدام منتقد حض�ور خانم 
بختياري نيس�تيم. تنها مي گوييم 
آقاي تتلو كمي با مباني اصولگرايي 

فاصله دارد. 
خب خانم بختياري هم مثل آقاي تتلو. چه 
فرقي با هم دارند؟ همين خانم بختياري به 
خاطر يك اظهارنظر درباره برجام كلي مورد 

اهانت قرار گرفت. 
خب خيلي فرق دارند، ندارند؟

فرقش��ون چيه؟ اصال مش��كل آق��اي تتلو 
چيس��ت؟ من از شما س��وال مي كنم. تتلو 
مي گويد گذش��ته اي دارد و از اين گذش��ته 
پشيمان است و توبه كرد. »حر« آب به روي 
امام حسين بس��ت، راه به روي امام حسين 
بست، تتلو بدتر از آن است؟ مالك حال فعلي 
افراد است. شما همين االن آدم هايي كه زير 
علم دشمن سينه مي زنند را مورد حمايت 

قرار مي دهيد و پشتيباني مي كنيد... 
مثل چه كس�ي؟ ما از كدام دشمن 

اين كشور حمايت كرده ايم؟
خيلي ها. 

خب نام ببريد. 
همين لس آنجلسي ها كه شما مي گوييد در 

همه انتخابات ها از شما حمايت مي كنند.
مگر كس�ي از مي�ان اصالح طلبان 
از آنان درخواس�ت حمايت داشته 

است؟
همان ها كه به انقالب و امام فحش مي دهند 
از ش��ما حمايت مي كنند و ش��ما هم از آنها 

استقبال مي كنيد. 
اما هيچ كس از ميان اصالح طلبان از 

آنان تقدير نمي كند. 
همي��ن ك��ه در رس��انه هاي ش��ما بازتاب 
پي��دا مي كند حماي��ت اس��ت. همين كه 
حرف هاي ش��ان را عليه مبان��ي انقالب در 
رسانه هاي شما مي زنند، حمايت است. آقاي 
مقصودلو اگر بر س��ابقه قبلي خودش اصرار 
كند قطعا هيچ جايگاهي در ميان ما ندارد. 
سابقه اي داشته كه از آن پشيمان است و در 
مقام عمل هم در حال جبران كردن است. در 
صفحه اش هم اعالم مي كند كه راه غلطي را 
پيموده است و همه بايد خودشان را اصالح 

كنند. نماز بخوانن��د و روزه بگيرند. واجبات 
را انجام بدهند. شايد من حميد رسايي كه 
عمامه بر س��ر دارم هم در جايي خطا كنم. 
حاال خبرگ��زاري فارس يك مراس��مي به 
مناسبت يك سالگي يك رسانه اش گرفته 
و در آن از يكسري چهره ها و شخصيت هاي 
فضاي مجازي كه فعال هس��تند و به دليل 
حمايت ش��ان از يكس��ري اصول انقالبي نه 
اصولگرايي م��ورد اهانت قرار گرفتند تقدير 
كرد. اي��ن افرادي كه ديروز در اين مراس��م 
بودند هم ممكن اس��ت س��ليقه سياس��ي 
متفاوتي داشته باشند. مثال شما نمي توانيد 
خان��م بهنوش بختياري را از نظر سياس��ي 
نزديك به اين طرف و مخالف آن طرف بدانيد. 
يك جايي آمد و در مورد موضوعي ابراز نظر 
كرد اما فحش بارانش كردند. تازه آن چيزي 
كه االن هم معلوم مي ش��ود حرف بهنوش 
بختياري درست بوده است. كمااين كه حرف 
و دغدغه امثال رسايي هم درست بوده است. 
تابلويي كه من در مجلس بلند كردم و گفتم با 
برجام مخالفم چون تحريم ها باقي مي ماند و 
احتمال حمله نظامي به ما بيشتر خواهد شد 
حاال درس��ت از آب درآمده و نشانه هاي آن 
ديده مي شود. ما در مورد شماها البته اينگونه 

قضاوت نمي كنيم.
 اگ�ر چني�ن ف�ردي در مراس�م 
اصالح طلبان حضور پيدا مي كرد، 
چه مي شد؟ چه نظري در آن شرايط 

داشتيد؟
ببينيد من براي اينكه خيال ش��ما، روزنامه 
اعتماد و خوانن��دگان اين مصاحبه را راحت 
كنم اين را مي گويم كه اگر مجلس��ي باشد 
ك��ه در آن اف��راد متظاهر بر خ��الف دين و 
اس��الم و انقالب حضور پيدا كنند چه براي 
اصالح طلبان باش��د و چه براي اصولگرايان 
كار نادرس��تي اس��ت. اما اگر كسي حضور 
داشته باشد كه نسبت به سابقه اش نادم باشد 
اگر اصولگرا يا اصالح طلبان او را دعوت كنند 
هيچ اشكالي ندارد. با صراحت و بدون لكنت 
مي گويم كه امثال اين خواننده با اين ظاهر 
متفاوت اما پشيمان از گذشته اش و پرتالش 
براي جب��ران آن، ش��رف دارد ب��ر برخي از 
انقالبي هاي با ريش اما پشيمان از گذشته اي 
ك��ه سال هاس��ت از س��فره دي��ن و انقالب 
ارتزاق كرده ان��د و در حال حاضر، جز لگد بر 
ارزش هاي ديني و انقالبي، ثمره اي ندارند چه 
آنها كه در صف اصولگرايانند و چه آنها كه در 
صف اصالح طلبانند، چه آنها كه عمامه به سر 

دارند و چه آنهايي كه كروات به يقه. 
بدون توجه به سابقه؟

شما يعني از خداوند هم سختگيرتر هستيد؟ 
خدا مي بخشد آن وقت من بنده خدا نبخشم؟ 
يعني شما از نظر فكري اينگونه فكر مي كنيد؟ 
بله. زماني اس��ت كه ف��رد جنايتي در حق 
انقالب كرده و مي گويد پش��يمان اس��ت. 
نمي شود و بايد ابتدا مجازات شود. يكسري 
مسائل شخصي هستند. اين آقا اگر توبه كند 
بايد چه كند؟ از نظر ديني بايد ديگر چنين 
كارهايي را نكند و اگر حقوق شخصي افراد را 
پايمال كرده است جبران كند و نبايد تظاهر 

به مخالفت با دين بكند. اين توبه است. 
يعني اين توبه حتما بايد در مس�ير 

اصولگرايي باشد؟
گويا ش��ما نمي خواهيد ب��ه حرف ها گوش 
كنيد. من مي گويم در چنين ش��رايطي اگر 
توبه صورت بگيرد چه در ميان اصالح طلبان 
و چه در ميان اصولگرايان ايرادي ندارد. توبه 
كرده است و ربطي به گرايش هاي سياسي 
ن��دارد. اتفاقا به نظر من مش��كل يك طيف 
فكري و سياس��ي با ظاهر تتلو نيست، حتي 
با گذشته او هم مشكلي ندارند، همين االن 
شما ببينيد حال و امروز برخي از اينها مثل 
گدشته مثل تتلوست! مشكل آنها با بازگشت 
و اظهار پش��يماني اين تيپ از جامعه است. 
دوست ندارند اين بازگشت پذيري به آغوش 
دين و انقالب، الگو ش��ود و و ترميم گذشته 

نامناسب در بين جوانان باب شود. 
ش�ما خبر داش�تيد كه اي�ن آقا به 
مراسم دعوت هس�تند؟ خيلي از 
فعاالن اصولگرا در حال حاضر ابراز 
بي خبري و نارضايتي از اين دعوت 

مي كنند. 
من از اينكه مهمانان خبرگزاري فارس چه 
كساني بودند هيچ اطالعي نداشتم. دعوت 
ش��ده بوده و رفتم اما اگر خبر هم داشتم باز 
هم مي رفتم. چون چيزي بر خالف ش��رع و 
عرف و مباني فكري و اعتقادي ام نمي بينم 

كه بخواهم مخالفتي داشته باشم.

مهشيد ستوده

گروه سياس�ي| دو هفته ديگر 
رييس جمهور براي مراسم سوگند 
به مجل��س خواهد رف��ت و احتم��اال همزمان از 
اس��امي كابينه پيش��نهادي اش رونمايي خواهد 
كرد. روزه��اي پ��ر كار نمايندگان بع��د از پايان 
تعطيالت تابس��تاني آنها در راه اس��ت. جلسات 
فشرده با وزراي پيش��نهادي و البي هايي كه راي 
آنها را به وزراي كابينه نهايي خواهد كرد. در همين 
راستا ظاهرا مسعود پزش��كيان، نايب رييس اول 
مجلس مسوول ارتباط وزراي پيشنهادي دولت 
دوازدهم با نمايندگان مجلس ش��ده اس��ت. اين 
رااسداهلل عباس��ي، عضو هيات رييسه مجلس به 
تسنيم گفته است. به گفته عباسي طبق تصميم 
هيات رييس��ه پارلمان، مقرر ش��د اعضاي هيات   
رييسه براي بررسي ش��اخص هاي كابينه دولت 
دوازدهم احتماال نشستي با حجت االسالم حسن 
روحاني رييس جمهور داشته باشند. به عالوه مقرر 

شده، مسعود پزشكيان هماهنگي هاي الزم براي 
تعيين زمان دقيق ديدار هيات رييس��ه پارلمان با 
رييس جمهور را انجام دهد. موضوع نحوه تعامل 
رييس جمهور ب��ا مجلس و به ويژه فراكس��يون 
اميد بر س��ر تعيين كابينه دوزادهم از موضوعات 
حاشيه ساز اين هفته بوده است. طيفي از دولتي ها 
محمدرضا عارف و فراكس��يون اميد را در واكنش 
به خواس��ت عارف از رييس جمهور براي مشورت 
با ش��وراي عالي سياس��تگذاري اصالح طلبان و 
فراكسيون اميد به سهم خواهي از روحاني متهم 
كردند. همي��ن موضوع ش��ايبه اختالفات ميان 
عارف و رييس جمهور را در فضاي رسانه اي دامن 
زد. ديروز جالل ميرزايي، عضو فراكسيون اميد در 
گفت وگو با خانه مل��ت، درباره اين موضوع گفت: 
اختالفي بين روحاني و عارف در خصوص كابينه 
نيست، تعجب مي كنم از يك سايت اصالح طب 
كه مواضع مشخصي در حمايت از جريان اصالحات 

داش��ته، اين روزها مطالبي كه آق��اي عارف روز 
پنجشنبه گذشته در جلسه شوراي سياستگذاري 
اصالح طلبان مطرح كرده بود را پس و پيش كرده 
و چنين القا مي كند كه رييس فراكس��يون اميد 
به دنبال سهم خواهي است. نماينده مردم ايالم، 
ايوان، ش��يروان، چرداول و مهران ب��ا بيان اينكه 
سخنان عارف در جلسه ش��وراي سياستگذاري 
اصالح طلبان مربوط به رييس جمهور نمي ش��د، 
بيان كرد: هر آدمي كه مقداري انصاف داشته باشد 
و صحبت هاي عارف را مرور كند متوجه مي شود 
كه اين س��خنان، در ارتباط با نمايندگان مجلس 
بوده كه در ليس��ت اميد بودند و بع��د از اينكه به 
موفقيت رسيدند به خاستگاه خود توجهي نكردند. 
او با بيان اينكه قس��متي از س��خنان عارف كه در 
ارتباط با رييس جمهور بود، انتظارات اصالح طلبان 
را مط��رح مي كرد و تاكيد داش��ت ك��ه به دنبال 
سهم خواهي نيستيم، افزود: اينكه عارف چندين 

بار تاكيد مي كند به دنبال سهم خواهي نيستيم، 
نشانه نجابت عارف اس��ت. ميرزايي با بيان اينكه 
جريان شكست خورده در انتخابات به اين مسائل 
دامن مي زنند، پيش بيني كرد با توجه به زيركي 
رييس جمهور و روشي كه آقاي عارف دارد، بدون 
ايجاد ش��كاف در بين اصالح طلبان، از اين مساله 
عبور خواهيم كرد. ام��ا در ادامه تحركات مربوط 
به تعيين كابينه در مجلس امروز مجمع عمومي 
فراكس��يون اميد هم براي بررسي نحوه تعامل با 
دولت در مسير معرفي كابينه جلسه خواهد داشت 
و كميته تعامل فراكسيون اميد قرار است گزارشي 

از فعاليت هاي خودشان ارايه كنند. 
تعيين 2۰ شاخص براي انتخاب وزرا

اما در آن س��وي ميدان فراكس��يون اصولگرايان 
واليي ك��ه در واق��ع فراكس��يوني از نمايندگان 
مخالف دولت هس��تند، هم بيكار ننشسته است. 
آنها چند روز است كه يك كميته تعامل ۱۵ نفره 

به رياست حاجي بابايي براي تعامل با دولت براي 
تعيين كابينه تشكيل داده اند. ديروز علي ادياني، 
نايب رييس اين كميته به فارس گفته اس��ت كه: 
اعضاي كميته 2۰ ش��اخص را براي انتخاب وزرا 
مش��خص كردند. ب��ه گفته او يك��ي از مهم ترين 
شاخص هاي تعيين شده اصولگرايان واليي براي 
وزرا مرزبندي شفاف و دقيق وزرا با فتنه ۸۸ خواهد 
بود. ادياني گفته است از ديگر شاخص هاي تعيين 
ش��ده در اين جلس��ه مي توان به بحث كارآمدي 
و تخصص و تجربه وزرا اش��اره كرد. همچنين در 
اين شاخص ها بر پاك دستي، ساده زيستي و عدم 
وجود خصلت اش��رافي گري در وزرا و همگرايي و 
هماهنگي با تيم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
دولت و توجه به مطالبات مردم و مديريت جهادي، 
گفتمان انقالبي و ارزش��ي و اقدام و عمل در بحث 
اقتصاد مقاومتي با رويكرد حمايت از توليد ملي و 

اشتغال تاكيد شده است. 

پزشكيان مسوول ارتباط وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم با نمايندگان شد
فصل جدي تر رايزني ها ميان دولت و مجلس: 

حسين فريدون با ۵۰ ميليارد 
تومان وثيقه آزاد شد 

حسين فريدون برادر رييس جمهور كه به خاطر ناتواني 
در تامين قرار وثيقه صادره، به زندان معرفي شده بود، 
عصر امروز وثيقه ۵۰ ميليارد توماني را توديع و آزاد شد. 
به گزارش خبرنگار تسنيم و بنا بر اعالم يك منبع آگاه 
حس��ين فريدون عصر ديروز از طريق وكيل خود قرار 
وثيق��ه صادره كه ميزان آن ۵۰ ميليارد تومان هس��ت 
را توديع و از زندان آزاد ش��د. پرونده فريدون در دست 
بررسي شعبه چهارم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت 
قرار دارد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، فريدون صبح 
دوشنبه براي تكميل پرونده در شعبه بازپرسي دادسراي 
كاركنان دولت حضور يافت اما به خاطر نامناسب بودن 
حال عمومي، از طريق تماس با اورژانس ۱۱۵ و توسط 
آمبوالنس از دادسرا به يكي از بيمارستان هاي خصوصي 

تهران منتقل شد. 

آشنا: احمدي نژاد در 
يك سال پايان دولتش به 

دنبال مذاكره مستقيم 
خودش با امريكا بود

گروه سياسي| در سالگرد برجام حسام الدين آشنا 
در كانال تلگرامي خود  سه ديدگاه را درمورد تحريم ها 
و مذاكرات هسته اي مورد بررس��ي قرار داده است و 
آورده: در آن مقط��ع و در س��طح كالن براي مواجهه 
ب��ا قطعنامه هاي س��ختگيرانه و خطرناك ش��وراي 
امنيت سه ديدگاه نفي، تسليم و تقابل وجود داشت؛ 
ديدگاه اول مربوط به رياست محترم جمهوري وقت 
بود كه قطعنامه ها را اصوال بي اثر مي دانس��ت. دكتر 
احمدي نژاد در يك س��ال آخر به واسطه عدم تبعيت 
مذاكره كننده ارشد از ايشان، خود را در مورد پرونده 
هسته اي غيرمس��وول مي دانست و مذاكره مستقيم 
و بدون قيد و ش��رط خ��ود با اياالت متح��ده را تنها 
راه حل مشكل قطعنامه ها تلقي مي كرد. ديدگاه دوم 
مربوط به بس��ياري از مسووالن و كارشناسان داخلي 
و بين المللي بود و در محافل خصوصي و كارشناسي 
بيان مي شد، با استناد به تجربه ديگر كشورهايي كه 
ذيل فصل هفت منشور تحريم ش��ده بودند، تنها راه 
رهايي كش��ور را پذيرش بي قيد و ش��رط قطعنامه ها 
و تعطي��ل كامل برنامه صلح آميز هس��ته اي در قبال 
برداشته ش��دن تحريم ها مي دانس��ت. آشنا درمورد 
ديدگاه سوم نوشته: ديدگاه سوم كه جناب آقاي دكتر 
س��عيد جليلي آن را دنبال مي كرد تشديد ظرفيت و 
كيفيت برنامه هسته اي و تالش براي قرار گرفتن در 
مرحله آس��تانگي را تنها راه افزايش قدرت چانه زني 
ايران و وادار كردن ش��وراي امنيت به عقب نشيني از 
قطعنامه هاي خود مي دانست. آشنا در ادامه نوشته: 
به اين ترتيب در ابتداي س��ال ۱۳۹2 هر سه ديدگاه 
در عمل به بن بست رسيده بود و تنها مسير باقيمانده 
دنبال كردن ابتكار حكيمانه مقام معظم رهبري بود 
كه از ابتداي س��ال ۹۱ وراي رويكردهاي دبيرخانه و 
رياس��ت جمهوري، امكان رويكرد چهارمي را مطرح 
كرد و مسير مطمئن و موازي ديگري براي مذاكرات 

گشود كه بعدها رويكرد تعامل سازنده نام گرفت. 

دادگاه

خبرگزاري فارس


