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کلیپ جنجالی سیلی خوردن روحانی!
روز گذشته ویدئویی در فضای مجازی دست به دست
شد که در آن یک جوان در جریان گفت و گو با فردی که
لباس روحانیت به تن دارد ،به او سیلی می زند .این ویدئو
خیلی زود در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و
برخی مدعی شدند که این ویدئو مربوط به حادثه چند روز
پیش در شهرستان کیانشهر است و جوان  24ساله ضارب
هم دستگیر شده اســت .این در حالی است که ماجرای
شهرستان کیانشهر هیچ ارتباطی به این ویدئو نــدارد و
این ویدئو ساختگی است .در خصوص ماجرای کیانشهر
خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته است« :چند روز پیش
جوانی که به دلیل مصرف مواد حالت طبیعی نداشته در



بازار عمامه امام جمعه آستانه اشرفیه را برداشته و متواری
میشود که خیلی زود دستگیر می شود ».امام جمعه آستانه
اشرفیه هم گفته من این جوان را بخشیدم و از او شکایتی
ندارم اگر در بازداشت است احتماال به دلیل جنبه عمومی
جرم است .اما ویدئویی که به تازگی منتشر شده نه تنها
مربوط به این ماجرا نیست که با کمی دقت می توان فهمید
ساختگی است چون قبل از این که فرد به ظاهر روحانی سیلی
بخورد به ضارب دو بار می گوید« :بزن تو گوشم!» جدا از این،
تصاویری از ضارب و کسی که لباس روحانیت به تن داشته
در باشگاه ورزشی هم منتشر شده است .برخی از کاربران
هم نوشته اند که این دو پدر و فرزند هستند .البته پلیس
پایتخت هم اعالم کرده که دو بازیگر این کلیپ ساختگی در
شهرستان پرند دستگیر شده اند.



567 K views

بازارخرماهمازکنترلخارجشد!
در ادامه ناکامیهای دولت در تنظیم بازار کاالهای مختلف،
این بار نوبت به خرما رسید که با وجود باقی ماندن مقدار
زیادی از این محصول در انبارهای بازار اما این محصول در
چند روز گذشته افزایش قیمت چشمگیری داشته است
و هر کیلوگرم رطب قیمت  ۷۰هزار تومان را نیز لمس
کرده است .کاربران با گالیه از ناتوانی مسئوالن در کنترل
بازار به این ماجرا واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«احتماال اولین کاری که برای کنترل بازار در نظر می گیرن
اینهکهکارگروهخرماتشکیلمیدنتازهبعدازتشکیلاین
کارگروه و برگزاری چندین جلسه به این نتیجه می رسن
که مردم چون خیلی خرید کردن باعث شده خرما گرون
بشه ».کاربر دیگری نوشت« :رئیس جمهور که مدعی
شده دولتش دهه نجات ملی بوده بیاد بگه دقیقا ما رو از
چی نجات داده که وضع مون این شده!»
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آشتیکنانرویآنتن
یکی از اتفاقات جالبی که در یکی از برنامه های ویژه
ماه رمضان تلویزیون رخ داد ماجرای آشتی کنان سه
طایفه بزرگ هرمزگان روی آنتن زنده بود .ماجرا از این
قرار است که در برنامه «مثل ماه» که ویژه برنامه ماه
رمضان شبکه  ۳است بزرگان سه طایفه که  75سال با
هم درگیری داشتند و این درگیری ها به کشته و زخمی
شدنحدود 20نفرمنجرشدهباوساطتدستگاهقضایی
استان هرمزگان در برنامه تلویزیونی با ادای سوگند به
قرآن و امضای صلح نامه به اختالفات پایان دادند .این
اتفاق واکنش های زیادی را به همراه داشت .کاربری
نوشت« :آفرین به تلویزیون برای ثبت این لحظه ناب و
مرحبا به قوه قضاییه که با این ابتکار باعث شد  3طایفه
بزرگ باهم آشتی کنن ».کاربری هم نوشت« :این جاست
که نقش گفت و گو مشخص میشه فقط یکی مثل قوه
قضاییه الزمه که وساطت کنه».




تصویری از استعفای شهردار سوسنگرد که در آن مدعی
شده است به دلیل تقاضای شورای شهر برای استخدام
غیرقانونی فرزندان و دعوا بر سر پژو پارس استعفا
کرده است در فضای مجازی بازتاب زیادی پیدا کرد و
واکنش های زیادی را به همراه داشت .کاربران به این
استعفا واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :یعنی نهاد
نظارتی وجود نداره که شورای شهری ها رو کنترل کنه
که شاهد این همه تخلف ریز و درشت ازشون نباشیم».
کاربر دیگری نوشت« :این احتمال رو هم باید داد که
شهردار مستعفی به خاطر عدم تواناییش می خواد پشت
این تهمت ها پنهان بشه ».کاربری هم نوشت« :متاسفانه
مسئوالن به هم تهمت هایی می زنن که هیچ وقت هم
مشخص نمیشه کسی که تهمت زده راست میگه یا نه
چون هیچ کدوم از طرف ها محاکمه نمیشن .از این تهمت
ها توی مناظره ها زیاد شنیدیم».

از نظر شما رئیس جمهور مطلوب کیست و چگونه
میتواندمشکالتراحلکند؟

کسانیکهمیخواهنددردولتآیندهمسئولیتبگیرندبایدازلحاظ
اعتقادیوفکریسالمتباشندوبتوانندساختارهارادرقوهمجریه
به هم بریزند .به عدالت اعتقاد داشته باشند نمی شود 43درصد
 GDPکشور در تهران باشد .نمی شود 79درصــد کارگاه های
صنعتیدر10استانباشد،نمیشود63درصدتراکنشمالیدر
سه منطقه باشد  .به عدالت اجتماعی از همه جنبه های آن اعتقاد
داشته باشند .خدمت به مردم را از عمق جان بپذیرند و بدانند که
همه کاره این کشور مردم هستند و خادم مردم باشند و در کنارش
در عرصه بین الملل بتوانند ورود کنند  .طهارت اقتصادی داشته
باشند.شبههاقتصادینداشتهباشند،روحیهخدمتوجهادوتفکر
انقالبیداشتهباشند.بدانندکهدرکشوربنبستیوجودندارداین
ویژگیهاسببمیشودکهمردمدولتشماراخادمبدانندواعتماد
کنند،اگردولتمورداعتمادمردمباشداینمشکالتپیشرو واقعا
قابلحلاست.
شما گفتید ساختار دستگاه اجرایی باید عوض شود  .فکر نمی
کنیداینشعارمقداریغیرعملیاتیباشد؟اگربخواهیددر 4سال
ساختارهاراعوضکنیدعمالمشکالتفعلیجامعهعقبمیافتد.
این وضع موجود را قوه اجرایی درست کرده و من گفتم ساختار در
قوهمجریهبایدبههمبریزد.مثالدرتنظیمبازارفعلیوزیرجهادمی
گوید من مسئول بازار نیستم ،وزیر صمت می گوید مسئول بازار
صنعتهستمدرداستانمرغایندووزیرباهمصورتجلسهامضا
کردند اما رئیس جمهور وتو کرد مگر می شود این قدر در کشور
ناهماهنگیوجودداشتهباشد.یارانهایکهامروزدرحوزهانرژیبه
اغنیامیدهیم 23برابرفقراستواینساختارهاتابههمنریزدنمی
توانید عدالت را برقرار کنید  .وقتی 150هزار میلیارد تومان فرار
مالیاتیداریدبایدازنفتخرجکنید.وقتی20میلیارددالرقاچاق
کاالداریدنمیتوانیدتولیدرارونقدهید.
شماسال 92همبرایانتخاباتریاستجمهوریاعالم
آمادگی کردید  .بنده در ستاد انتخابات بودم و تعداد زیادی از
وزرای احمدی نژاد آمدند برای ثبت نام  ،این دوره هم تعدادی
هستند .چرا وزرای احمدی نژاد فکر می کنند می توانند رئیس
جمهور شوند؟ یک مقدار با اعتماد به نفس باال به موضوع فکر
نمیکنند؟
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استعفابهدلیلتقاضایاستخدامغیرقانونی

هادی محمدی – کمتر از دو ماه به انتخابات سیزدهمین دوره ریاست
جمهورباقیماندهونیروهایسیاسیدرجناحهایمختلفخودراآماده
انتخاباتی می کنند که رئیس جمهور جدید را بر سر کار خواهد آورد و
همینبرحساسیتهاافزودهاست.وضعیتاقتصادیکشوروعملکرد
دولت باعثشدهتااصولگرایان
در ایــن میان شانس بیشتری
برایخودقائلباشندودرنتیجه
تعداد بیشتری خود را آماده این
کــارزار کنند  .یکی از کسانی که
به نظر می رسد در آینده شاهد
حضور انتخاباتی اش خواهیم
بود علی نیکزاد نایب رئیس
فعلی مجلس و وزیــر راه و
شهرسازی در دولــت دوم
احمدی نژاد است  .نیکزاد
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مشاورههایتوئیتری!
یکی از کاربران توئیتر در توئیتی از دیگر کاربران خواسته
بود برای رفع مشکلی به او مشاوره دهند .او در توئیتی
نوشته« :چرا باید کلیدای خونمون دست مادر شوهرم
باشه؟ یه راه حل بدین که با احترام و بدون ناراحتی بتونم
ازش بگیرم ».کاربران هم شروع به دادن مشاوره و راه
حل به او کرده بودند که برخی از آن ها بسیار ترسناک
بود .به طور مثال کاربری نوشت« :یه تیکه از طالهاتو گم و
گور کن بعد بگو مادر شوهرت برداشته ،بعد با دعا نویس
هماهنگ کن و پول بهش بده و با شوهرت برو پیشش تا
اونم بگه مادر شوهرت برداشته!» کاربران به این گونه
مشاوره ها واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :کاش
به جای گرفتن راه حل از کاربرای شبکه های اجتماعی می
رفت و با همسرش درباره این موضوع صحبت می کرد».

در مجلس فعلی تعداد زیــادی از وزرا ،معاونان رئیس جمهور ،
معاونان وزرا  ،استانداران و سفرا رای آوردند و هستند .مجاهدتی
کهدردولتنهمودهمشدبیبدیلوبینظیربود.وقتیدولتمی
خواست تشکیل شود نانوشته توافق شده بود که کسی قبل از12
شبخانهنرود.بایدیکجوریبهخانوادهبگوییدشماراتحملکند
بنابراینآنهاییکهاعالمکاندیداتوریمیکنندحتمامیخواهند
مجاهدتکنندوباهمهتوانتالشکنند.
سابقهشماهمیشهدرحوزهعمرانیوساختوسازبوده
و سابقه ای در حوزه های فرهنگی  ،اقتصادی  ،سیاست داخلی و
خارجی ندارید  .فکر می کنید اگر شما انتخاب شوید می توانید
مسائل متنوع و پیچیده کشور را که حوزه های متنوعی دارند
حلکنید؟

از من پر رزومــه تر در قوه مجریه در بین کاندیداها نیست  .من
کارمند مدیرومدیرکل،رئیسسازمان،معاوناستاندارواستاندار
معاون وزیر کشور و وزیر بودم  .استاندار نماینده عالی نظام و رئیس
جمهوردریکاستاناست.استاندارفرابخشیکارمیکندورئیس

درگفتوگویی90دقیقهایباروزنامهخراسان وضعفعلیکشوررانتیجهعملکرد
قوهمجریهمیداندو معتقداستکسیکهمیخواهدرئیسجمهورشودبایدبداند
درکشوربنبستیوجودنداردوبهویژگیهایمدنظرش برای رئیسدولتآیندهمی
پردازد.درپاسخبهاینکهاگرمیخواستیدرئیسجمهورشویدچرابهمجلسرفتید
و یک کرسی را اشغال کردید می گوید«:درحوزه انتخابیه بنده که من باالترین رای
را آوردم همه می گویند که رئیس جمهور بشوم و اگر  .».....نیکزاد که سابقه ریاست
ستاد ابراهیم رئیسی در انتخابات 96را نیز دارد ناگفته هایی از حضور تتلو در کنار
رئیسی گفت و تاکید کرد ما کمترین خرج را در میان ستادهای آن روز کاندیداها
داشتیم.اوالبتههمچنانمعتقداستدرانتخابات 96تخلفشدهوبخشیازباخت
رئیسی را ناشی از آن می داند این درحالی است که شورای نگهبان بعدا این ادعا را
رد کرد و پرونده مهمی هم در قوه قضاییه در این باره تشکیل نشد .نیکزاد همچنان
مسکن مهر را پروژه ای بسیار موفق می داند که به خانه دار شدن بیش از 16میلیون
نفر کمک کرده است .گفتمان اصلی نایب رئیس مجلس برای رئیس جمهور شدن ،
انقالبیبودنوداشتنروحیهجهادیاستومعتقداستمشکالتمعیشتیکشور
باچنینروحیهایحلخواهدشد.

شورای تامین استان است  ،استاندار در مباحث فرهنگی سیاسی
و عمرانی وارد می شود  .من از کارمندی تا وزارت را در قوه مجریه
رفته ام  .در نهادهای وابسته به رهبری هم بودم در قوه مقننه هم
کار کردم و یک سابقه و یک لیسانس هم در حوزه قضایی دارم و تا
حدودی می شناسم  .البته همه چیز نسبی است برادران دیگر هم
شاید در فرهنگ بوده اند در عمران نبوده اند  .شما اگر کسی را می
شناسیدکهدرردهعالیعمرانی وسیاسیوفرهنگیبودهاستما
تسلیمیم  .من قوه مجریه را کامال می شناسم و با بقیه حوزه ها هم،
چونمسئولیتملیومنطقهایداشتمآشناهستم.

گویا آقای روحانی در نظر داشت شما را به عنوان وزیر
راهوشهرسازیدردولتخودشنگهدارد.باشماصحبتیشد؟

وقتی آقای خاتمی رئیس جمهور شد من در اردبیل مدیرکل دفتر
فنی بودم و قرارشد کال از دولت به صداوسیما برویم اما با پیشنهاد
استاندار وقت به مدت ده روز سرپرست ماندم اما 27ماه شد و در
دولت دوم خاتمی رسما معاون استانداری لرستان بودم  .چندین
شخصیت بسیار مهم مملکت به روحانی پیشنهاد دادند که من به
عنوان وزیر راه و شهرسازی بمانم مثال آیت ا ...طبسی و افرادی از
طیف خود دولت گفته بودند این کاری را که در بحث توسعه راه ها
و مسکن مهر شده حفظ کنید تا این که جمعه آقای روحانی رای
آورد  ،شنبه از طرف یکی از نزدیکان ایشان که قرار بود وزیر مهمی
در کابینه شود با من صحبت شد و گفت که ما بنا داریم شما را برای
اینکاردرنظربگیریمامامنقبولنکردمچونآنتجربهراداشتمکه
شمادرجاییباشیکهازآنهانیستیوواقعااذیتمیشویدکهعلیه
دولتیکهمنوزیرشبودمچیزیبگویند.

تعدادی از نمایندگان مجلس عزم پاستور کرده اند یا
رسماگفتهاندیاعمالشروعکردهاند.سوالایناستکهاگرشما
می خواستید رئیس جمهور شوید چرا برای مجلس از مردم رای
گرفتیدویککرسیرااشغالکردید؟

درحوزهانتخابیهبندهکهمنباالترینرایراآوردمهمهمیگویندکه
رئیسجمهوربشومچونشانریاستجمهوریبانمایندگیفرق
دارد  .اگر حوزه انتخابیه من راضی نباشد من به این موضوع ورود
نمی کنم ضمن این که زیاد نیستند و25اردیبهشت مشخص می
شودکهچهکسانیهستند.

شما در سال 96رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی بودید
 .چقدر احتمال می دهید ایشان وارد میدان شوند و اگر بیایند
شماکنارمیکشید؟

آمدنآقایرئیسیدراصولگرایاناجماعایجادمیکندوبهایشان
هم گفته شده و باید تصمیم بگیرد البته خبر دارم که ایشان برای
حکمیکهرهبریدادهاندبسیاربسیاراهمیتوارزشقائلاستاما
آمدنرئیسیباعثوحدتدرجبههاصولگراییخواهدشدوایشان
اگربیایدحتماهمهدوستانجبههانقالببایدبهایشانکمککنند.
هست؟

شما خبری داریــد که چقدر احتمال حضور ایشان

داشتهباشمهماجازهندارمبگویم.

از همان زمان همچنان برخی نزدیکان آقای قالیباف
گالیهدارندکهرایاوبیشتربودواگررئیسیبهنفعقالیبافکنار
می کشید رای بیشتری به صندوق اصولگرایان ریخته می شد .
نظرشماچیست؟

آقایرئیسیدرآنمقطعخیلیدیرواردانتخاباتشدوابتدادرصد
رایایشانخیلیپایینبودوبرادرمآقایقالیبافدرآنمقطعباالتر
بوداماهرچهجلوتررفتیمرایآقایرئیسیشتابفزایندهایگرفت
حاال بگذریم که چه تخلفاتی در
انتخابات انجام شد و داد ما به
جایی نرسید و مثال ما داستان
بخشیدنفرزندبهنامادریبود.

فکر می کنید آن قدر
تخلفات بود که روی نتیجه اثر
داشت ؟

حتماتخلفاتیبودباالخرهدرقوه
مجریه کارهایی کردند و حرف
هایی زدند که هیچ وقت درست
نبود فقط آقای رئیسی در جایی
گفتکهشماسیلیراازامامرضا

خواهید خورد و االن شما می بینید که وضع آقایان در بین مردم
چطوراست.بنابرایندربینمردمنظرسنجیهامشخصمیکرد
کهچهاتفاقیبایدبیفتد.

یکی از موضوعات حاشیه ساز آن زمان حضور تتلو
در کنار آقای رئیسی بود .نظر چه کسی بود و فکر می کنید چه
تاثیریداشت؟

منصددرصدمخالفبودم.منبهعنوانعلینیکزادورئیسستاد
شناختم از تتلو در حد ابتدایی بود ما ضمن احترام به همه انسان
ها بنا نداشتیم که این مالقات صورت بگیرد  .با شخص حاج آقا
هم صحبت کرده بودم اما برخالف میل حاج آقا ،این اتفاق افتاد
اما این که چه دستی این کار را کرد موضوعی است که بعدا باید
گفت  .چون من در آن سفر نبودم یک جور چیده بودند که مطلبی
از دلش بیرون بیاید.
دارید ؟

یعنی یک جور نفوذ در ستاد آقای رئیسی را قبول

نه،درستادنفوذینبود.

هزینههایستادرئیسیازکجاتامینمیشد؟

هزینه های آقای رئیسی مشخص بود و دوستانی که طرفدار نظام
و انقالب بودند کمک می کردند .یکی آب ستاد را تقبل می کرد
یکیغذایاساختمانو...خیلیهادرفضایمجازیوپوسترکمک
می کردند  .ما نسبت به ستادهای دیگر واقعا خرجی نداشتیم.
آقای رئیس جمهور البته بی تقوایی کرد که گفت ما می رفتیم در
ستاد رقیب شام می خوردیم  ،دروغ بزرگی بود چون اصال ما شام
نمی دادیم  .ستاد رئیسی با حداقل ها اداره می شد  .ما به رئیس
ستادهایخودمبلغناچیزیدراستانهامیدادیموغیرازآنفقط
پوسترمیدادیموالسالم.بقیهراخودشانتهیهمیکردندمثالمن
به استان ها باور بفرمایید30تا50میلیون تومان پول دادم  .حتی
بههمهمیگفتمازکسانیپولنگیریدکهفردامدیونآنهابشویم
و برای همین از همه پول نمی گرفتیم  .اگر این را دقت نمی کردیم
االنکه4سالگذشتهحتمادرفضایمجازیحرفیگفتهمیشد
من بسیار به این موضوع حساس بودم و شخصا نظارت می کردم و
یکنفرگذاشتهبودمکهچکمیکرد.کسانیکهبهماکمککردند
بعدابهاندازهانگشتاندستبابتکمکبهستادآقایرئیسیبهمن
مراجعهنکردند.
نقدهای زیــادی دربــاره مسکن مهر هست از این که
امکاناتش در زمان تحویل کامل نبود یا مشکالت زیرساختی
داشت ،ریزش مسکن مهر در زلزله سرپل ذهاب که من در همان
منطقه بودم و می دیدم که مردم می ترسیدند برگردند  .حتی
برخی فسادها در تعاونی های مسکن مهر که پرونده های زیادی
دردستگاهقضاییدراینموضوعتشکیلشده.چقدرایننقدها
را قبول دارید ؟

منکهبعدشمارفتمهمهتشکرمیکردندالبتهساختمانهمنریخته
بودفقطدیوارهابود.سازهواسکلتبایدمیایستادکهایستادهبود
.درسرپلذهاباینهمهخانهخرابشدواگرمادرروستاهامقاوم
سازی نمی کردیم کشتار خیلی زیاد می شد .مسکن مهر عملکر
خوبی در کشور داشت .مثال این کت شلوار را دوخته بودیم و دکمه
هایش مانده بود  .همان مسکن هایی که می گفتند به درد نمی
خورد و در بیابان بود االن هزاران میلیارد تومان ارزش افزوده پیدا
کردهاست.ازلحاظعددورقممسکنمهربا50هزارمیلیاردتومان
16،ونیممیلیونانسانراصاحبخانهکرد.رهبریهمابتدایاین
دولت گفتند پروژه مسکن مهر باید پیگیری و تکمیل شود اما االن
 1400استوایندولتدهبارگفتهپروژهراتماممیکنیم.گفتند
مسکناجتماعی،چندتاساختند؟گفتندمحلهمحورکارمیکنند
و محله را می سازند  ،چند محله را ساختند ؟ پروژه مسکن مهر از
سازماناسکان بشر سازمان ملل به عنوان پروژه نمونهمطرح شد و
درکشورهایاطرافهمینالگوپیادهمیشود.
شماخودتانحاضریددرمسکنمهرساکنشوید؟

بلهاگرالزمباشدآنجاساکنشوم،ساکنمیشوم.آنچهکهالزم
بوده آب و برق و گاز است که ما به مسکن مهر دادیم و بقیه امکانات
به مرور ایجاد می شود و شهر شکل می گیرد  .دوستان ایراد بنی
اسرائیلیمیگیرند.ماکترادادیموفقطبایددکمهرامیدوختند
حتی اگر حرف ما غلط بود کنار می گذاشتند و خودشان مسکن
میساختند.نهایدهپیادهکردندونهمسکنمهرراتکمیلکردند.

