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درسخالهصغری ومعجزهمومنزاده!


خرازیدرگفتوگوباماتاکیدمیکندکهاصالحاتهیچنقشیدرچیدماندولتروحانینداشتهاست،ماجرایعزلشتوسطاحمدینژادرابازگومیکند،رابطه



3.9 M views

معجزهمومنزاده!
حضور احمد مومن زاده در بــازی تیم «ون پــارس» با
«سپاهان نوین» که در قالب لیگ دسته سه کشور از
شبکه ورزش پخش شد باعث شگفتی بسیاری ها شد.
احمد مومن زاده مهاجم سابق استقالل که هم اکنون 46
سال دارد همچنان فوتبال حرفهای بازی می کند و با این
که یک بار حدود  6سال پیش از فوتبال خداحافظی کرده
بود اما دوباره به فوتبال حرفه ای بازگشته است .کاربری
نوشت« :کار مومن زاده معجزه نیست فقط کافیه زندگی
حرفه ای داشته باشی و ورزشت رو هم منظم انجام بدی».
کاربر دیگری نوشت« :البته تا مومن زاده به میورا بازیکن
ژاپنی که تو  53سالگی هم بازی حرفه ای می کرد برسه 7
سال فاصله داره ».کاربری هم نوشت« :ماشاءا ...به این
اراده و آمادگی جسمانی .من 44سالمه10تا پله نمی تونم
باال و پایین برم».



خودشبامیراثفرهنگیوشبهاتپیشآمدهراپاسخمیدهدومیگوید:الریجانیبایدنسبتشبااصالحاترامشخصکند

3.1 M views

شهریبدونماشینآتشنشانی!
متاسفانه روز گذشته ویدئویی از آتش سوزی خانه معلم
در شهرستان «چرام» از استان کهگیلویه و بویراحمد
در فضای مجازی منتشر شد که به دلیل نداشتن ماشین
آتش نشانی در این شهرستان به سوختن خانه منجر شد.
خوشبختانه این آتش سوزی خسارت جانی نداشته است
با این حال برخی کاربران ادعا کرده اند که هنگام تماس با
آتش نشانی چرام گفته شده آب نداریم اما فرماندار شهر
چرام در این خصوص گفته« :شهر ِچرام ،مرکز شهرستان
ِچرام تنها یک ایستگاه آتش نشانی و یک دستگاه خودروی
آتش نشانی دارد که این خودرو هم خراب و در حال تعمیر
است ».بد نیست بدانید که جمعیت شهرستان چرام طبق
آمار سال  1395بیش از  33هزار نفر بوده است .کاربری
نوشت« :حال آب نداشته یا ماشین فرقی نداره باید برای
مسئوالن اون شهر افسوس خورد که به فکر سالمت جان
مردم نیستند».



مقایسهکارمنداندولتیایرانوژاپن!



3.4 M views

امانتداریخالهصغری
توئیت یکی از کاربران فعال در فضای مجازی بازتاب زیادی
پیدا کرد .او در توئیترش نوشت« :خاله صغری ضایعات
جمع میکند در اسفراین که روبه روی پاساژ محسنی یک
کیسهپُرازطالپیدامیکند.همانجامنتظرمیماندوامانت
را به صاحبش میسپارد .آن جاست که میفهمد یک کیلو
و ۳۰۰گرم طال بوده .خاله صغری ناراحت نیست که چرا
صاحب طالها فقط  ۱۵هزار تومان به او داده ».کاربری
نوشت« :اونی که اون کیف رو گم کرده بوده اون طالها مال
خودش نبوده و کیف بر طالفروش ها بوده احتماال اون 15
هزار تومان هم تنها دارایی اش بوده که از خودش اون
لحظهداشته».کاربردیگرینوشت«:ایکاشنمینوشتید
که چقدر به خاله صغری داده .چه اهمیتی داره .خاله صغری
که واسه پول این کارو نکرده ».کاربری هم نوشت« :باید
همه ما امانت داری رو از خاله صغری یاد بگیریم».



2.4 M views

هادیمحمدی–میگویندسیاستخارجیادامهسیاستداخلی
است  .او نیز معتقد است در تاریخ و در جهان مرسوم بوده که
دیپلماتهاهمدرحوزهسیاستداخلیفعالباشندیابرعکس
و حتما خودش را نمونه ای از آن ها می داند  .سید صادق خرازی
سفیراسبقکشورماندرسازمانمللوفرانسهاینروزهابیشاز
سیاست خارجی وقت خود را معطوف به حزبی جوان به نام «ندای
ایرانیان » کرده ،هرچند همچنان مهم ترین مشکل این 16سال را
نبود یک رئیس جمهور حرفه ای و آشنا به سیاست خارجی می داند
 .برای همین بود که خودش و حزبش بیشترین
تالش را کردند تا محمد جواد ظریف وزیر
امورخارجهکشورمانرابراینامزدشدن
در انتخابات راضــی کنند ،اتفاقی که
تاکنوننیفتادهاست.درعینحال
او خودش هم به عنوان
کاندیدای ریاست
جمهوری مطرح
شــــده اســـت
شما یک دیپلمات هستید یا یک فعال سیاست
داخلی؟ایننظریهراکهسیاستخارجیادامهسیاستداخلی
است ،قبول دارید؟

من فکر نمی کنم هیچ مشکلی داشته باشد که یک دیپلمات،
سیاستمدار داخلی باشد یا یک سیاستمدار داخلی وجوه یک
دیپلماتحرفهایراداشتهباشد.دردنیانمونههایزیادیوجود
دارند که هم دیپلمات هستند و هم یک کنشگر سیاست داخلی
و این در دنیا مرسوم است .من از زمانی که از سیستم دیپلماسی
کشور با آمدن آقای احمدی نژاد در ریاست جمهوری جدا شدم
واردحوزهداخلیشدم.

2.8 M views

تصویری از مقایسه تعداد کارمندان در دو کشور ژاپن و
ایران در فضای مجازی دست به دست شد که بازخوردهای
زیادی داشت.در این مقایسه ادعا شده است که کشور
ژاپن را که  ۱۲۷میلیون نفر جمعیت دارد تنها  ۳۰۰هزار
کارمند دولتی اداره می کند ،در حالی که کشور ما با جمعیت
 ۸۵میلیون نفر بیش از  ۴میلیون کارمند دولتی در آن
مشغول به کارند و از این تعداد  ۴۰۰هزار نفر مدیر
هستند و به عبارت دیگر تعداد مدیران دولتی ایران از
تعداد کل کارمندان دولتی ژاپن بیشتر است! کاربری
نوشت« :استخدام کارمند ایرادی ندارد ولی باید آن ها را
هدفمند به کار بگیریم تا بهرهوری داشته باشند ».کاربر
دیگری نوشت« :توی کشورهایی مثل ژاپن خصوصی
سازی به درستی اجرایی شده و همین باعث ایجاد اشتغال
و بهره وری بیشتر کارخانجات شده».

صادق خرازی :برگردم به روحاین رای منی دهم

2.1 M views

وضعیتوخیمجوجههاییکروزهدرمرزها

طالقبرایخریدماشین!

صحبت های فرمانده مرزبانی ناجا در خصوص کشفیات از
جوجه یک روزه و تلف شدن آن ها در مرز بازتاب زیادی
در فضای مجازی داشت .سردار «احمدعلی گودرزی»
خبر از کشف چند میلیون قطعه جوجه یک روزه قاچاق
فقط در  ۴۰روز گذشته داده و گفته« :مرزبانان  ۲تا ۳
میلیون انواع جوجه یک روزه قاچاق را کشف کردند اما
متأسفانه سایر ارگانهای متولی برای جمع آوری آن ها
اقدامی انجام نمیدهند و جوجههای کشف شده تلف
میشوند ».کاربری نوشت« :این همه بی تدبیری و این
همه ناهماهنگی توی اداره کشور رو هیچ وقت ندیده
بودیم که داریم می بینیم .کاش این مسئوالن کم کار و
احتماال کار نکن رو هم می شد بازخواست کرد ».کاربری
هم نوشت« :یک سال جوجه ها دفن میشن ،یک سال هم
دم مرز گرفتار میشن ،چه گناهی دارن این جوجه ها که
این قدر آزارشون میدین».

صحبت های دبیر انجمن خودروسازان ایران که گفته:
«برخی زن و شوهرها برای استفاده از امتیاز ثبتنام
خــودروی شرکتهای دولتی که حدود  ۱۰۰میلیون با
قیمت بازار تفاوت دارد ،طالق صوری گرفتهاند ».بازتاب
زیادی در فضای مجازی داشت .البته این اتفاق احتماال
در زمانی رخ داده که اعالم شده بود خانواده ای که یک
پالک فعال داشته باشد حق ثبت نام ندارد .این قانون
خیلی زود منتفی شد .با این حال کاربران به این صحبت ها
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :اگه تولیدات دو تا
خودروساز رو ضرب در اختالف قیمت بازار و کارخانه کنیم
رقمی نزدیک به  100هزار میلیارد تومان به دست میاد
که نشون میده این دو خودروساز توی این مدت این مقدار
رانت توزیع کردن ».کاربری هم نوشت« :به نظرم باید یه
تصمیم جدی در خصوص این کاالهای چند نرخی که عامل
رانت و فسادن گرفته شه».

خودتان خواستید با آمدن احمدی نژاد از سیستم
دیپلماسیبیرونبیایید؟

خیر ایشان من را عزل کرد من اولین سفیری بودم که توسط
احمدینژادعزلشدممندرفرانسهسفیربودموهمزمانحکم
دیگری داشتم  .ایشان گفته بود راس را بزنیم که بقیه را راحت تر
بتوانیمبزنیم.برایمنمایهافتخاربودکهنتوانمباایشانکارکنم
نه من باید خودم را معطل می کردم و نه ایشان به عنوان رئیس
جمهور،منسفیرخوبیبرایشبودم.منیکیازمخالفینجدی
رئیس جمهور بودم و ایشان هم مخالف من بود .من در همه جای
کشور سخنرانی کردم و گفتم که ایشان اگر با این طرز تفکر در
ایران مسئول شود ایران دهه های زیادی به عقب برمی گردد و
همینطورهمشد.درسال 88جوانهایزیادیدریکانسداد
سیاسی قرارگرفتند و در سال 91و  92به من مراجعه کردند و
خواستند یک حزب و انجمنی را تشکیل بدهند .من با خیلی از
بزرگان مشورت کردم ،برخی فکر کردند من برای تشکیل این
حزب دستور داشتم که این طور نبود خدمت مقام معظم رهبری
رسیدمخدمتمرحومآقایهاشمیرفسنجانی،مرحومهاشمی
شاهرودی و آقای خاتمی رسیدم حتی با آقای روحانی صحبت
کردم .مجموعه این مشورت و خرد جمعی ما را به سمت تاسیس
حزبندایایرانیانکشاند.
شاید دلیلی که مردم به آقای روحانی رای دادند
همینامیدبهحلمشکالتناشیازسیاستخارجیمابوداما
بعد از8سال هنوز بسیاری از مشکالت باقی مانده و حداقل در
برجامبهبنبسترسیدیم.

روحانی یکی از بدشانس ترین دولت های تاریخ ایران است و
در یک مقطع خیلی عجیبی رئیس جمهور شد .به رغم اختالف
دیدگاهی که من در اداره کشور با ایشان دارم و یک نقدهایی هم
به ایشان کردم که شنیدم خیلی از من دلخور و ناراحت است اما
واقعیت قضیه این است که تحریم زمان روحانی هوشمند ترین
تحریم تاریخ بشر بود .به این قیمت هم تحریم کردند که ستون
فقرات ملت ایران را بشکنند ،یکی از شاهکارهای دولت این بود
کهدوامآوردند،کارکردندوزحمتکشیدند.مابهدورهپسابرجام
انتقاداتی داریم و معتقدیم وزرا فرصت ها را جدی نگرفتند و
خوش خیالی و خوش خوابی کردند ولی در دوره اول روحانی تا
زمانترامپ318میلیارددالرنفتفروختهشدهغیرازصادرات
غیرنفتیوپتروشیمی،تصورکنیدترافیکدیپلماسیبعدبرجام
تا امروز باقی می ماند ،تصور کنید که ترامپ نیامده بود و اتفاقات
دیگریپیشمیآمدانصافخیلیمهماست.
فکر می کنید سیاست خارجی و عاقبت برجام در دو
ماه آینده چقدر در انتخابات ریاست جمهوری و حضور مردم و
گزینهایکهانتخابمیشودتاثیردارد؟

برداشت من این است که اتفاقاتی رخ خواهد داد اما اگر کسی

هرچند انگار این احتمال به سمت ضعیف شدن می رود اما نیم نگاهی هم به
نامزدشدنخودشداردوخردجمعیدرحزبراعاملآنمیداند.ازاحمدی
نژاد دل پری دارد و سرخورده شدن جوانان و مردم و ضعف های بزرگ دولت
روحانی را از عوامل اصلی کاهش شدید مشارکت در انتخابات مجلس می
داندهرچندامیدواراستمردمباهوشمندیدرانتخاباتریاستجمهوری
به نسبت بیشتر حاضر شوند در عین حال معتقد است یکی از شاهکارهای
دولتاینبودکه درمقابلهوشمندترینتحریمهایتاریخدوامآوردند.وقتی
از ایران می گوید رنگش باز می شود و انرژی می گیرد و از مردم می خواهد
برای ایران هم که شده با همه مشکالت و تلخی ها با صندوق رای قهر نکنند.
توضیح کاملی برای تهمت و ادعای قاچاق عتیقه و اشیای قدیمی که حول او
می چرخد دارد و البته عامالنش را نیز به خدا واگذار کرده است  .نسبت به
سازوکارهاینهاداجماعسازبدبیناست بدبینی کهگویاریشهدرگذشتهآن
داردچونمعتقداستکهاگردرانتخاباتمجلسبهترعملمیکردندشاید
االناقلیتقدرتمندیازاصالحطلبانرادرمجلسیازدهمشاهدبودیم .به
مدیریتشالقیدرحوزهحجابوفضایمجازیاعتقادنداردومیگویداگر
چنینمدیریتیجوابمیدادامروزباچنینوضعیروبهرونبودیم.مصاحبه
روزنامهخراسانبادکترسیدصادقخرازیرادرادامهبخوانید:

بخواهد این اتفاقات را به انتخابات ریاست جمهوری گره بزند
خدمتبهملتایراننکردهومردماوراردمیکنند.

درفاصلهکمترازدوماهتاانتخابات،فضایانتخاباتی
درکشورسرداستدرحالیکهمشارکتدرجمهوریاسالمی
امرمهمیبهشمارمیرود.بهنظرتانعلتچیستوبرایتغییر
اینفضاچهبایدکرد؟

مردم ایران و جوانان سرخورده شده اند .یک مقدار هم منفی
بافیبخشیازنیروهایفکریجامعهاستدریکبخشیهمیک
جریانیتالشمیکندکهانتخاباتراتبدیلبههمهپرسیکندو
موازنهمنفیایجادکند.
چهجریانی؟

جریانات خارج کشور ،معاندین و مخالفین می خواهند با نه به
انتخاباتبگویندمانیستیم.درانتخاباتمجلسشرکتنکردن
خیلیازمردمدردآوربود.البتهمولفههایمختلفداشتازهمه
مهم تر این که این دولت نتوانست برای مردم شور و نشاط ایجاد
کند.حوزهفرهنگدراینکشورتعطیلاستتکلیفصداوسیما
هممعلوماستکهدرحالچهکاریاستوخدامیداند.همچنین
وضعاقتصادیوتحریمهمتلانبارشدهوبهلحاظروانشناسی
اجتماعییکبحرانطبقاتاجتماعیبهوجودآوردهاست.مردم
ایرانهوشمندهستندوتاحدیدرانتخاباتشرکتمیکننداما
یکجملهمخلصانهازاینخادمخودشانبپذیرند.کسانیکهنغمه
شرکت نکردن در انتخابات را سر می دهند آن ها هم سرنشینان
همینکشتیهستندواگرآسیبببیندآنهاهممستثنانیستند
امنیتیکامرجمعیاست.
چقدر علت شکست اصــاح طلبان در انتخابات
مجلس یازدهم و حتی رویگردانی مردم از صندوق های رای را
ناشیازاشتباهاتروحانیودولتشمیدانید؟

خیلینقشداشت.ماازدولتیحمایتکردیماماهیچنقشیدر
چیدمانشنداشتیم.
از همان دولت اول ایشان؟

بلهببینیدآقایجهانگیریمعاوناولرئیسجمهوریبودامافقط
یک دفتر داشت .در دور دوم آمد و با مردانگی موتور مردم را در آن
فضای تلخ روشن کرد .همه می دانند خود روحانی هم می داند
امازمانیکهانتخاباتتمامشدیادشانرفت.غروروتکبرخودش
رانشانمیدهدومنمعتقدمماچوبغروروتکبربرخیآقایانرا
میخوریم.خیلیبهترازاینمیتوانستندعملکنندونکردندما
دراصالحاتمیتوانستیمنقدکنیمونقدمانازروزاولبانظارت
جدیدنبالشودامانکردیم.

اگر برگردید به سال  1392باز هم از آقای روحانی
حمایتمیکنیدوبهاورایمیدهید؟

من به فکر اولیه روحانی که حل مشکالت مردم بود و شعاری که
برای حل مسئله اتمی داد هنوز معتقدم و به آن فکر رای می دهم
امابهشخصروحانیراینمیدهم.

فرد دیگری بود که این فکر را داشته باشد و شما به
او رای بدهید؟

بلهبودند.

بلهبودند.

درهمانکسانیکهنامزدبودند؟
مثالچهکسی؟

حاالنمیخواهمنامببرم.

ایننظریهکهاصالحطلباندراینانتخاباتهمدنبال
یکمیانهروباشندتایکاصالحطلبکاملراقبولدارید؟

منظورتانآقایالریجانیاست؟

بله مطرح ترین آدم
اینطیفایشاناست.

مــن اعــتــقــادی بــه ایـــن نظریه
نـــدارم .مــن آقــای الریجانی را
آدم بزرگی می دانــم ،الریجانی
امروز با الریجانی وزارت ارشاد و
الریجانیتلویزیونخیلیمتفاوت

است .الریجانی در چارچوب منافع ملی تالش زیادی کرد ولی
متاسفانه به دلیل ترور شخصیتی که توسط احمدی نژاد شد من
خیلیبهموقعیتاجتماعیاویقینندارمکهپایگاهرایداشتهباشد
ولیازلحاظظرفیت،الریجانیازخیلیازکسانیکهمطرحهستند
توانفردیبیشتریدارد.اگرمیخواهندباالریجانیصحبتکنند
باید نسبتش با اصالحات را مشخص کند ،اجاره ای بودن و بدون
شرط وارد مذاکره شدن و حمایت کردن می شود نتیجه امروز که
پایانشچوبشراماخوردیمونفعشرادیگرانبردند.
موضوع فعالیت شما در حوزه میراث فرهنگی در
برخیزمانهاحاشیهسازشدهبود.توضیحیدربارهارتباطات
وفعالیتتاندراینعرصهمیدهید؟

من تمام زندگی ام را وقف میراث فرهنگی و کتب خطی کرده
ام .یک مجموعه کتابخانه ای دارم که حدود 500قرآن نفیس
درآناستو11قرآن نفیس چاپ کردم .در دوره سفارت من بود
که در فرانسه با ماجرای حراج آثار جیرفت مقابله شد و یونسکو
تصویب کرد که خرید و فروش آثار جیرفت در دنیا ممنوع باشد.
در دوره من خیلی از آثار به ایران برگشت یا مبادله شد .من به
حوزه میراث فرهنگی ماندگار و مکتوب عالقه دارم و دو ،سه
هزار کتاب خطی و یک کتابخانه با بیش از 200هــزار کتاب
جمع کرده ام .به جای این که زمین در لواسان بگیرم یا معامالت
ملک انجام دهم یا سهام بخرم هر چه درآمد داشتم را صرف
خرید آثار باستانی و کتب تاریخی ایران از خارج کشور و انتقال
آن ها به داخل کردم .یک آدم معلوم الحالی به خاطر حزبی که ما
تشکیل دادیم یک تهمت و اتهامی زد و سر زبان ها چرخید .پنج
سیستم امنیتی کشور من را رصد می کنند آیا سیستم امنیتی و
دستگاه قضایی ما با کسی رودربایستی دارد؟ این پنج سیستم
اگرکوچکترینتخلفیمیدیدندگزارشوبرخوردمیکردند.
من یک عدد از این آثار را که جمع کردم در جایی نفروختم و همه
آن ها موجود است .مال خودم است و مالکیت معنوی آن هم با
خودم است اما معتقدم متعلق به ملت ایران است و به ملت بزرگ
ایران هدیه داده ام.
یعنیقصدانتفاعمالیازاینکتابهانداشتید؟

اصال .رهبری توصیه ای فرمودند و حاال در حال تعیین مکانی در
تهران یا مشهد با دوستان آستان قدس هستیم تا یک کتابخانه
و موزه ای ایجاد شود و همه به آن جا بروند .این با ثمره رنج من و
خانواده من درست شده ،امثال من در خیلی از کشورها مورد
احترام و افتخار هستند در مصر من را به عنوان خادم برجسته
قرآناعالمکردند،درمالزیهمینطور،درایراندرادوارمختلف
در دوره هاشمی و خاتمی تجلیل شدم اما در دوره احمدی نژاد
اسم من را حذف کردند و جایزه ملی را به نام موسسه ما دادند نه
من،حتیسکههاراهمباالکشیدند،عیبینداردمالخودشان.
بزرگترینکتابخانهتخصصیروابطبینالمللدروزارتخارجه
دردنیارامنایجادکردمبا400هزارکتاب.بهجایاینکهبیایند
و تشکر کنند آمدند و از این که حزب درست کردیم حسادت
کردند.منبهخداواگذارشانکردمدرهمانمقطع از دفتریکی
ازبزرگانکشوربامنتماسگرفتندومیخواستندعلیهکسانی
کهاینتهمترازدهبودندکارقضاییکنند،همانهاکهحرفشان
رازدند وتخماتهام راکاشتندوبعدگفتندمنظورمان این نبود اما
روحیهمنطورینیستکهکسیبهخاطرمنآسیبببیند.بهخدا
واگذارشانکردم.
حاضرید در مراحل بعدی انتخابات فهرست اموال
و هزینه هایی را که برای ستادهای انتخاباتی می کنید اعالم
کنیدومردمبدانند؟

حتما باید این کار را بکنم .اگر هر کسی این کار را نکند ظلم
کرده است .همه کسانی که در انتخابات شرکت می کنند باید
شفاف منابع مالی خودشان را اعالم کنند .خبر دارم برخی ده
ها و صدها میلیارد تومان پول برای تبلیغات انتخابات گذاشته
اند البته ما تا امروز حدود 300میلیون تومان هم بدهکار شدیم
یعنی حزب بدهکار شده .اگر می گوییم مبارزه با رانت و فساد
باید از خودمان شروع کنیم.

