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متیک :معتقد به پیروزی
راحت اصولگرایان نیسمت

نفداکاردرشاهرودواکانتهایاجارهایانتخابات!
دهقا 




سخنگویشورایوحدتبابیاناینکههمچناندرانتظارتصمیمرئیسیهستیم،مطرحشدناسمالریجانیرایکبستهتبلیغاتی
علیهاینشورامیداندوتاکیدمیکندهیچآقازادهایدرلیستشوراهایاصولگرایانوجودندارد

3.9 M views

نفداکاردرشاهرود
تکرارماجرایدهقا 
فیلمی از فریاد تعدادی از هموطنان شاهرودی که به یک
قطار هشدار می دادند تا بایستد ،در فضای مجازی بازتاب
زیادی پیدا کرد .ماجرا از این قرار است که باران شدید
در حبلهرود گرمسار و منطقه محمودآباد باعث جاری شدن
سیالب شد .مردم منطقه پس از مشاهده نزدیک شدن
قطار به محل سیالب ،خود را در مسیر قطار قرار دادند تا
از فاجعه احتمالی پیشگیری کنند .با اقدام به موقع اهالی
روستا،لکوموتیوران از خطر آگاه شد و قطار را متوقف کرد.
کاربرینوشت«:تاوقتیروحیهایثاربینمردمجاریباشه،
دهقان های فداکار زیادی رو می شه در جامعه پیدا کرد».
کاربر دیگری نوشت« :کاش این قهرمان های واقعی رو که
در کشورمون وجود دارن و به وفور هم پیدا میشن  ،در
کتاب های درسی به نسل های آینده بشناسانیم».



هادیمحمدی–اگرچهمنوچهرمتکیباسابقهپنجسالهوزارتخارجهدردولتاحمدینژادوالبتهعزلپرحرفوحدیثاشکهخودازآن
بهسنگالیزاسیونیادمیکند ،معروفاستاماوقتیسوابقسیاستداخلیاوراورقمیزنیم،نقشآفرینیهایپررنگویدرمقاطعمهم
سیاسی از جمله انتخابات ها را نیز داریم  .متکی بارها رئیس ستاد نامزدهای مهم اصولگرایان بوده و امروز هم سخنگوی شورای وحدت
است که از اثرگذارترین نهادهای اصولگرایی به شمار می رود و در کنار دیگران در حال انتخاب نامزد نهایی برای انتخابات28خرداد
هستند.امانکتهاینجاستکههمهچیزدچاریکابهامبزرگبهنامآمدنیانیامدنسیدابراهیمرئیسیاست.متکیالبتهمعتقد
است با9نامزد دیگر انتخابات مکاتبه داشته اند و برخی هم برنامه داده اند اما در طول مصاحبه می توان این انتظار سیاسی را در
سخنان متکی دید ،حتی آن جا که می گوید الریجانی نامزد ما نبوده و این کار افراد غرض دار است ،باز نکته اصلی را به آمدن و
نیامدن رئیسی ربط می دهد  .متکی در حوزه شوراها هم از رسیدن به لیستی42نفره خبر می دهد که باید با مصاحبه
هایحضوریبه 21نفربرسندودرعینحالتاکیدداردکهدرمیاناین 42نفرهیچآقازادهاینیست،برخالفبرخی
شایعاتکهحولوحوشلیستشوراهایاصولگرایانبهگوشمیرسد.مشروحاینگفتوگورادرادامهبخوانید:

3.1 M views

اتاقواکانتهایاجارهایبرایانتخابات
افشای برخی از فعاالن فضای مجازی که دنبال کننده های
باالتری نسبت به دیگران دارند ،در خصوص پیشنهادهای
چندین میلیونی برای اجاره انتخاباتی اکانتهایشان در
فضای مجازی بازتاب زیادی داشت .البته برخی کاربران
به معرفی تعدادی از اکانت های اجاره ای هم پرداخته
بودند و حتی برخی مدعی شده اند که در کالب هاوس هم
پول های چند صد میلیونی برای ایجاد روم (اتاق) به نفع
کاندیداهای خاص در حال رد و بدل شدنه .کاربران هم
به این ماجرا ورود کردند .کاربری نوشت« :به نظرم اتفاق
خوبیه که به جای حیف و میل کردن کاغذ برای تبلیغ حاال
از ابزار شبکه اجتماعی برای تبلیغ استفاده بشه ».کاربر
دیگری نوشت« :نکته بدش اینه که حتی اکانت هایی توی
توییتر اجاره یا خریداری شده که تا پیش از این علیه نظام
مطلب می نوشتن!» کاربری هم نوشت« :این اتفاق البته
دردسرهایی هم داره و اینه که دیگه نمی شه بر هزینه
های تبلیغ کاندیداها نظارت داشت».



درفاصلهکمتراز 10روزتاثبتنامنامزدهایانتخابات
ریاستجمهوری،وضعیتشورایوحدتچگونهاستوچقدربه
انتخابنامزدنهاییومصادیقنزدیکشدهاید؟

دربحثانتخاباتماسازوکارهایانتخاباتیرادرمجموعهتعریفو
کارگروههاراساماندهیکردیمتاتولیدمحتوابکنندوازسویدیگر
همقاعدتابحثنامزدهامطلبمهمواساسیبود.امسالماباتعداد
قابلتوجهیازنامزدهاکهیااعالمکردندیادرشرفاعالمهستند یا
درمعرضانتخاباتهستند ،مواجههستیم.
بلهآقایباهنرمیگفتقابلیتصادراتهمداریم

2.8 M views

جنجالانگلیسیصحبتکردنیکنماینده
ویدئویی از مجتبی رضاخواه ،نماینده مجلس با مدرک
فوق دکترا از آمریکا در فضای مجازی منتشر شد که در
آن متن انگلیسی را از روی کاغذ با لکنت می خواند که
بازتاب زیادی داشت .البته باید این نکته را هم بگوییم
که احتمال دارد روی این ویدئو صدا گذاری شده باشد
چون دیروز وی پستی در توییترش منتشر کرد که در
آن به زبان انگلیسی برنامه هایش را برای کاندیداتوری
دبیرکلی مبارزه با تروریسم و افراطی گری در شورای
اجرایی اتحادیه بین المجالس جهانی( )IPUمی خواند.
کاربری نوشت« :این احتمال رو باید داد که یک کمی هول
شدهباشهولیمنچندتاگفتوگوبازبانانگلیسیازش
دیدم که تپق نمی زد ».کاربر دیگری نوشت« :به نظرم
باید نماینده هایی که به زبان انگلیسی تسلط ندارن ،از
انگلیسی صحبت کردن پرهیز کنن و با آبروی خودشون
بازی نکنن چون مردم می فهمن!»



3.4 M views

ماجرایفیلممنتشرشدهازمرحومآهنینجان
روز گذشته خبر درگذشت قاسم آهنین جان شاعر
خوزستانی منتشر شد و بسیاری از اهل ادب را غمگین
کرد .بعد از خبر فوت ،ویدئویی از این شاعر منتشر شد
که او را در لباس بیمارستان و جلوی بیمارستان نشان
می داد و ادعا شد که این شاعر را به دلیل نداشتن
پول از بیمارستان بیرون کرده اند .اما مشاور رئیس
دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خصوص این ویدئو
گفته« :این فیلم متعلق به  20روز قبل است که ایشان
بعد از حضور در بیمارستان و بهبودی نسبی درخواست
بازگشت به منزل کردند .کادر بیمارستان ایشان را به
ی می برند اما چون استاد در اواخر عمر دچار
نشانی اعالم 
آلزایمر بودند نشانی منزل سابق شان را گفته بودند.
پرسنل اورژانس بعد از اطالع از این موضوع سریع
ایشان را به بیمارستان بازمی گردانند و ایشان از آن
زمان و تا آخرین لحظه عمر تحت مراقبت کامل بودند».

با طوالنی شدن اظهارنظر ایشان ،شورای وحدت ضروری دانست
کهگزینههایدیگرراهمبررسیکند،بااینهدفکهمااولویتهای
بعدی را هم داشته باشیم بنابراین عالوه بر رئیسی در یک طراحی
دقیقازتعدادیکاندیدایدیگردرمعرضانتخاباتشاملمحسن
رضایی ،قالیباف ،نیکزاد ،قاضی زاده هاشمی ،ضرغامی ،رستم
قاسمی ،حسین دهقان ،سعید محمد و سعید جلیلی هم دعوت
کردیمتابرنامههایخودرابگویند.
برخی دوستان تماس داشتند و قدری در باره برنامه ها صحبت
کردندچونماگفتهبودیمرئوسبرنامههایخودرابنویسندوقدری
مالحظه داشتند در باره معرفی تیم .این گفت وگوها ادامه دارد و
وقتی به یک برداشت مشترک برسیم قاعدتا گفت وگوها آغاز می
شود.البتهایننفراتبهترتیباولویتخاصینیستند.

2.1 M views

عذرخواهیوکنارهگیریبرایادعایدروغ

اولویت های دیگرتان مشخص نشدند یعنی آقایان
دیگریکههستنداولویتبندینشدند؟

تاحاالپاسخیهمگرفتهاید؟



خبرعذرخواهیوکنارهگیریرئیسشرکتلبنیکرهجنوبی
برای ادعای دروغ عرضه ماست ضد کرونا بازتاب زیادی در
فضای مجازی داشت .ماجرا از این قرار است که رئیس
یکی از بزرگ ترین شرکتهای لبنی کرهجنوبی با متهم
شدن به انتشار عمدی اطالعات غلط درباره این که ماست
این شرکت در مبارزه با کرونا موثر است ،کنارهگیری کرد.
هونگ در یک عذرخواهی عمومی تلویزیونی گفت« :من از
سمت ریاست نامیانگ دایری استعفا می کنم تا مسئولیت
همه اینها را بر عهده بگیرم و مدیریت را به فرزندانم
نمیسپارم ».کاربری نوشت« :کاش مسئوالن ما هم یاد
بگیرن نه این که بعد از ادعای داروی ضد کرونا کال بی خیال
موضوع بشن و معلوم نشه کی مقصر بوده ».کاربر دیگری
نوشت« :اگه مسئوالن ما هم مثل این مسئول در کره قرار
بود اقدام کنند ،بیشتر مسئوالن باید استعفا می کردن به
خصوص بعد از انتخابات ها».

ایشانرئیسکمیسیوناقتصادبودندومعموالمثالهایصادراتی
و وارداتی می زنند .در شورای وحدت یکی از دغدغه ها رسیدن به
نامزدنهاییبودومادرجلساتهیئتعالیشورایوحدتتقریبادر
اینزمینهبحثهایمختلفیراداشتیم،تنهاموردیکهدرشورای
عالیوحدتموردبررسیقرارگرفت،آقایرئیسیبود،درواقعیک
اجماعی روی ایشان وجود داشت و تصویب شد ،البته تا امروزکه با
همصحبتمیکنیمهنوزآقایرئیسیشخصاحرفیواعالمنظری
دربارهآمدنیانیامدنخودشاننداشتند.بنابراینبهعنواناولویت
درنظرماآقایرئیسیهستواگرایشانثبتنامکندشورایوحدت
بهطوررسمیایشانرابهعنواننامزدخودشاعالمخواهدکرد.

2.4 M views

گرانترینمیوههایبازار
این روزها میوه های خارجی کمیاب در بازار با قیمت های
بسیارنجومیوجوددارنداماقیمتمیوههاینوبرانهفصل
که در بازار موجود است ،در شبکه های اجتماعی دست به
دست شد .هرکیلو زردآلو با قیمت حدود ۹۰هزار تومان،
گوجه سبز با قیمت ۷۰تا  ۱۰۰هزار تومان و توت فرنگی
با قیمت هرکیلو حدود ۵۰هزار تومان گران ترین میوه
های فصل موجود در بازار هستند .کاربران به این قیمت
ها واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :هرچند قیمت
میوه ها بسیار باالست و خیلی ها توان خرید میوه را دیگر
ندارند اما میوه های نوبرانه نسبت به سال قبل قیمت
پایین تری دارد ».کاربر دیگری نوشت« :حاال که دالر داره
میاد پایین ،کاش قیمت ها هم بیاد پایین و فروشنده ها
نگن با دالر قیمت باال خریدیم و گرون فروشی کنن».

االنبرخینامزدهاحضوریاعدمحضورشانرابهتعیین
تکلیفآقایرئیسیموکولکردند.فکرنمیکنیدبراییکجناح
سیاسیچنینبالتکلیفیدرفاصلهیکهفتهتانامنویسیجالب
نباشد؟بااینتصورکهنامزدهابایدبرنامهوتیممشخصیداشته
باشندمتناقضنیست؟کسیکهروزآخرثبتنامتصمیممیگیرد
رئیسجمهورشودبهنظرتانرئیسجمهورخوبیخواهدبود؟

البته با توجه به شرایط و جایگاه افراد و برخی مالحظاتی که وجود
دارد ،این تامل به نظرم منطقی باشد .باالخره در  10نفر ما دو نفر
رئیس قوه هستند بنابراین به نظر من خیلی غیرطبیعی نیست .ما
اینمدتراتحملکردیمواالنهمخیلیتاثبتنامباقینمانده.

شما تجربه تقریبا ناموفق جمنا را در دوره قبل دارید
کهدرآخربهنتیجهنرسیدیدوباحضورآقایرئیسیکالسازوکار
کنار گذاشته شد .امسال که به نظر می رسد غیر از شما شورای
ائتالفهمهستوپایداریهمسازجدامیزند،چقدرامیدوارید
بهنتیجهبرسید؟

به لحاظ مبنایی حرکت جمنا حرکت درستی بود .در انتخابات
 96اگرچه رئیسی خودش را کاندیدای مستقل معرفی کرد اما
درکلبدنهجمنا،همهتصمیمبهحمایتازایشانگرفتندوعناصر
اصلیجمنامستقیموغیرمستقیمدرکارستادرئیسیبودند.بعد
از آن مجلس دهم و یازدهم را با عنوان شورای ائتالف وارد عرصه
فعالیتکردیم،یعنیدرمجلسدهمکهکلتهرانراراینیاوردیم
ودرمجلسیازدهمکهکلتهرانرارایآوردیم،اینمجموعهباهم
بودند.براساسچارچوبیکهبرایکارجمعیقائلبودیموارزیابی
تجاربانتخاباتدومجلسگذشتهوضرورتاصالحاینساختار،
درنهایت شورای وحدت تشکیل شد که ساختاری دموکراتیک
دارد و مثلثی با سه ضلع احزاب ،اقشار و جامعه روحانیت مبارز
است .در نتیجه این که مجموعه های مختلفی در جریان ارزشی
و انقالبی داریم ،خیلی غیرطبیعی نیست ،در جریان اصالحات
هم چندگانگی را می بینید ،مسئله این است که ما اگر به نامزد
واحد برسیم ،آن وقت مهم نیست چند تشکیالت جریان ارزشی
و انقالبی باشند ،این ها حتی اگر قرارگاه های خود را برای
انتخابات 1400یکی هم نکنند اما چون نامزد واحد دارند  ،هر
کدامکارشانرویهماننامزدمتمرکزخواهدشد،یعنیشورای
وحدت ،شورای ائتالف ،جبهه پایداری ،فراکسیون گام دوم و ...
همهدرواقعواردمیدانمیشوند.
اگر به نامزد واحد نرسیدید و اگر آقای رئیسی نیاید
احتماالسختهمخواهدشد؟

اگرآقایرئیسینیایدرسیدنبهاجماعکارسختیخواهدبودولی
غیرممکننیست.

برخی معتقدند این دوره اصولگرایان به راحتی به
پیروزیمیرسند،همبهدلیلضعفاصالحطلبانومشکالتیکه
دولتروحانیایجادکردهوهمبهدلیلاحتمالکاهشمشارکت.
نظرشماچیست؟

منچنیناعتقادیندارمودلیلشهمایناستکهمردمازمسئوالن
دلخور و عصبانی هستند و شرایط سختی دارند .به قول برخی از
کاندیداها این ناراحتی اصولگرا و اصالح طلب هم ندارد .مردم
احساس می کنند مسئوالن آن ها را فراموش کرده اند .در چنین
نگاهی مردم به میزانی که حضور پیدا می کنند حرف خودشان
را می زنند و نقش ایفا می کنند و این بستگی دارد به پاسخ گویی
اصالحطلبانبهناکارآمدیهشتسالهایکهداشتندومشکالتی
کهدرکشورایجادکردند،همچنینحرفها،طرحهاوبرنامههایی
کهجناحمقابلیعنینیروهایارزشیوانقالبیبهمردممیدهندو
بتوانندمردمرااقناعکنند.ماحتمابایدطالبیکانتخاباتپرشور
وبانشاطباشیمزیراهممنطقحکممیکندوهمدلیلروشنیبرای
قوامنظاماست.بنابراینشورایوحدتشعاروموضعاشبرگزاری
یکانتخاباتپرشوروبانشاطبودهاست،بههمیندلیلهمبهتازگی
نامهاینوشتیمبهدستگاههاینظارتیواجراییوخواستیمباتوجه
بهشرایطانتخابات،حضورمردمراتمهیدوتسهیلکنندتامردمدر
انتخاباتصفشانصفمرغوتخممرغباگالیههایفراواننشود.
بحثتاییدصالحیتهاهممدنظرتانبود؟

یکی از بندهای این نامه اشاره دارد به مسئله تایید صالحیت که به
شوراینگهبانفرستادیم.

ظاهرا دو گروه در اصولگرایان جدیت بیشتری برای
نامزد شدن در انتخابات دارند ،یکی اعضای دولت های احمدی

نژادودیگرینمایندگانمجلسیازدهم.بهنظرشماکسیبایکی
دودورهنمایندگییاچندسالوزارتومعاونتریاستجمهوری
میتواندرئیسجمهورشود؟

فالسفهمیگویندهرموضوعیکهیکباراتفاقبیفتد،امکاندارد
دوبارههماتفاقبیفتد.مادرگذشتهکسانیراداشتیمکهوزیربودند
مثلدولتهفتموبعدشدندرئیسجمهوروکسانیراهمداشتیم
که وزیر نبودند و شدند رئیس جمهور ،بنابراین من خیلی مایل به
تقسیمبندیهایاینطورینیستم.

خبرهایی از اختالف میان قالیباف و رئیسی شنیده
شده و این که ممکن است هر دو با هم حضور پیدا کنند .شما
تاییدمیکنید؟

منچنینخبریرانشنیدموصحتهمندارد.

برخی نامزد نهایی شما را علی الریجانی می دانند.
چقدر این احتمال وجود دارد و آیا تاکنون صحبتی با او داشته
اید؟چراحتیجزوآن 10نفرهمنبود؟

مسئلهایشانیکبستهتبلیغاتیعلیهشورایوحدتبودکهازآغاز
اعالمموجودیتشورایوحدتپیوستشدبهکارتبلیغاتیآنها.ما
چونبهکارمانمشغولبودیمخیلیاعتنانکردیم.نکتهدیگرتحمیل
یککاندیدایخاصبهشورایوحدتبودکهشورایوحدتدنبال
ایشان است .وقتی سازوکار شورای وحدت چارچوب خود را پیدا
کرد و من سخنگوی شورا شدم ،در اولین مصاحبه اعالم کردم اگر
رئیسی بیاید شورای وحدت از ایشان حمایت می کند .این تقریبا
70-60درصــد تبلیغات را خنثی کرد اما همچنان دنبال القای
این موضوع بودند .معلوم است که این ها دنبال کاندیدای خاصی
هستند و از اعالم آقای رئیسی از سوی شورای وحدت ناراحت
اند چون دو دسته مخالف رئیسی هستند؛ یک دسته کسانی که
خودشان نامزد خاص دارند و دوم کسانی که فکر می کنند ماندن
رئیسی در قوه قضاییه ادامه یابد بهتر است .ما اگر کسی را در این
گروه10نفرهنگذاشتیمکهنبایدپاسخبدهیم،مابرایکسانیکه
درگروهگذاشتیمبایدپاسخدهیم.
دربارهانتخاباتشوراهابهکجارسیدید؟

ما در تقریبا پنج ماه گذشته روند انتخابات شوراها را در شورای
وحــدت شــروع کردیم .تدوین شاخص های نامزدهای شورای
شهر و سازوکار معرفی نامزدها برای بررسی از سوی سه ضلع
مثلث(احزاب ،اقشار و جامعه روحانیت مبارز ) صورت گرفت و
از اواخر سال گذشته نیز بررسی آن ها شروع شد .از جمع حدود
300نفره در بررسی اولیه به 104نفر و در بررسی های بعدی به
63نفرواالنبه42نفررسیدیم کهالبتهاینتعدادبایدنصفشود
وکاهشتعداددراینمرحلهبراساسمصاحبهخواهدبودو21نفر
آنهاانتخابنهاییخواهندشد.

برخیدوستانشمادرجریانهایاصولگرامیگویند
آقــازاده های اصولگرا از جمله آقــازاده شما در لیست شوراها
هستند.اینحرفدرستاست؟

در42نفریکهدوستاناعالممیکنندهیچآقازادهاینیست.
فرزندشماهمنیست؟

هیچآقازادهایبهمعناییکهشمامیگوییدنیست.

آقــازاده یعنی کسی که فرزند یکی از شخصیت های
سیاسیمطرحباشد.

باهمینتفسیرشماهیچکسیدرلیست42نفرهحضورندارد.

پاسخ مرکز رسانه قوه قضاییه
به اظهاراتپزشکیان

مسعود پزشکیان در بخشی از مصاحبه اخیر
خود با ما دلیل تعطیلی برخی کارخانهها را
مرتبط با فعالیت های قانونی در قوه قضاییه
دانستهبود.مرکزرسانهقوهقضاییهدربخشیاز
جوابیهخودنوشتهاست:ادعاهایپزشکیاندر
حالی مطرح میشود که حداقل در دوره اخیر،
قوهقضاییهبیشترینحمایتراازتولیدکنندگان
بزرگ و کوچک در سراسر کشور انجام داده و با
اقداماتخودبسیاریازکارخانههاوواحدهای
تولیدی را که با ســوء مدیریت دستگاههای
اجرایی از قبیل واگذاریهای ناسالم از چرخه
تولید خارج و موجب بیکاری هــزاران کارگر
شده بودند  ،دوباره احیا کرده و به چرخه تولید
بازگردانده است .بیش از  ۵هزار مکاتبه نیز از
سویقوهقضاییهبرایرفعمشکالتواحدهای
تولیدیانجامشدهاست.

