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آقا من دارم بھ خودم ھم مشکوک می شوم. من فکر کنم با نظام یک روابطی دارم، چون اخیرا 

رھبریاحساس می کنم یک حرفھایی می زنم کھ برای خودم ھم نگران کننده است. من فکر می کنم 

بدش نمی آید یک اصالح طلب کاندیدای ریاست جمھوری شود. شایعات در شھر فراوان است. فعال 

فسنجانی دارد از دور قضایا را نگاه می کند، بھ نظرم راست ھا کامال برنامھ حذف او را ھاشمی ر

دارند، احتماال با این پیش بینی کھ ھرکس رئیس جمھور شود باید با آمریکا کنار بیاید، و ھر کس با 

آمریکا کنار بیاید قدرت را در کشور در دست خواھد گرفت. از نظر من درست است کھ ھمھ 

تاکیدی کھ . زاران سروتھ یک کرباسچی ھستند، ولی ھاشمی برای راست ھا قابل تحمل نیستکارگ

ھفتھ پیش روی ریاست جمھوری ھاشمی بود فعال فروکش کرده است. راست ھا ھر چھ باالتر از 

دیپلم داشتند فرستادند نامزد انتخابات شود. تا بھ حال اسامی زیر شنیده شده است: علی اکبر والیتی، 

ی الریجانی، محمود احمدی نژاد، احمد توکلی و حداد عادل کاندیداھای راست ھستند. از آن طرف عل

دکتر مصطفی معین نامزد انتخابات شده است. اندازه اش بھ ریاست جمھوری نمی خورد، سھ سوت 

می اندازندش توی میکسر و شش دور کھ بچرخد حالش جا می آید و از ھمان سال اول دست بھ 

ھم نامزد انتخابات شده، مسوول خبرگزاری و دارای فریدون وردی نژادمی ماند. استعفا 

سوابق اطالعاتی و امنیتی کھ این آخری بھ نظرم مشکل اصلی او نیست. از میان کسانی کھ در این 

ھشت سال خاتمی بھ عنوان رئیس جمھور بعدی شناختھ شده بودند رضا خاتمی کھ پرونده اش برای 

ی نگھبان حسابی خراب است، عطاء هللا مھاجرانی ھم شنیده شد کھ بھ ھمان دالیل خانوادگی شورا

رفتھ است بھ انگلیس تا آنجا زندگی کند( جدا چی فکر می کردیم چی شد؟). عبدهللا نوری ھم اعالم 

کرد: تصمیم دارم ھمچنان بھ سکوت خود در شرایط سیاسی فعلی ادامھ دھم. در پی شایعات مربوط 

بھ حمایت دوم خردادی ھا از ھاشمی، کھ خیلی ھم شایعھ نبود، بھزاد نبوی اعالم کرد: من مشاور 

گروھھای حامی ھاشمی نیستم. عبدهللا رمضان زاده، سخنگوی خوش تیپ خاتمی در مشھد اعالم 

صحنھ کرد: یک راه بیشتر باقی نمانده، بازگرداندن مردم بھ صحنھ. آگاھان معتقدند: مردم ما وقتی از 

بھ خانھ می روند کلی فس فس می کنند تا برگردند.


