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توضیح وزیر دفاع
درباره بودجه دفاعی

چهرهها و گفته ها
غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب
کارگزاران از کمتحرکی و سالخوردگی
دولت انتقاد کرد و گفت :نیروی جوان
و شاداب آنطور که باید در دولت دیده
نمیشود .یک جاهایی به خصوص در
زمینه اقتصادی نظرات کارشناسی
نــــادیــــده گ ــرف ــت ــه و
دیـــــدگـــــا ههـــــای
شــخــصــی اعــمــال
مـــــیشـــــود/.
ایسکانیوز

آیت ا ...مقتدایی قائم مقام جامعه
مدرسین با اشاره به هدف دشمنان در
راستای تضعیف حوزه علمیه و روحانیت
تصریح کرد :اگر اعتماد مردم از روحانیت
سلب شودکارایی این قشر عمال از بین
م ـیرود .روحانیون در گذشته مأمن و
پناهگاه مردم بودند ،اما امروز متاسفانه
به رغم لزوم حضور پررنگ روحانیت در
بین مردم ،برخی از آنان از حضور در بین
مــردم و شنیدن
حــــرفهــــای
آنان اجتناب
مـیکــنــنــد/.
شفقنا

...
خبر

در کتاب «فتنه تغلب» با اشاره به حوادث سال 88روایت شد

پرسشهای بی پاسخ رهبر انقالب از موسوی  

در بخشی از کتاب «فتنه تغلب» که به تازگی به
کوشش دکتر«مصطفی غفاری» توسط دفتر
حفظ و نشر آثار آیت ا ...خامنهای منتشر شده،
علیرضاشمیرانیپژوهشگرسیاسی،درگزارشی
به تشریح ناگفتههایی از اقدامات رهبر معظم
انقالب در راستای روشنگری و مقابله با فتنه
و اغتشاشات ســال  88و نیز مسئله کهریزک
پرداخته اســت .در این مطلب نویسنده تأکید
کرده که آن چه نگاشته روایتی پرسش محور و
مبتنی بر گزیدهای از اخبار و اطالعاتی است که
به استناد گفتوگوها و مدارک در اختیار ،فراهم
آمده است.

معاون اول رئیس جمهور گفت :دل مردم
را خالی کردن و یکسره آیه یأس و ناامیدی
خــوانــدن هنر نیست.به گـــزارش ایسنا،
اســحــاق جهانگیری در نشست بررسی
مشکالت سیستان و بلوچستان با بیان این
که راه برون رفت از شرایط حساس و پیچیده
پیش روی کشور انسجام و تفاهم بیش از
پیش میان ملت و دولت است تاکید کرد:
نباید به مردم دروغ گفت ،بلکه باید شرایط
سخت و دشوار را با مردم در میان گذاشت تا
از طریق اتحاد ،انسجام و وحدت ملی بتوان
از آن خارج شد .وجود وحدت در اقوام کشور
موجب یأس و ناامیدی دشمنان میشود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که برای
رفع مشکالت همه مسئوالن چه در دولت چه
در مجلس باید با جدیت تالش کنند ،گفت:
ما در شرایط حساسی قرار داریم به همین
دلیل مردم ایران باید با دقت و حساسیت
مسائل را دنبال کنند؛ زیرا دشمنان به هر
بهانهای ما را مورد تهاجم قرار میدهند.
وی افــزود :تالش ما بر این بود که با زبان
گفتوگو و تعامل به دنیا ثابت کنیم که آنها
راه را اشتباه رفتهاند و ما درست مسیر را طی
کردیم که این محقق شده است .آمریکا با
خارج شدن از برجام مجدد تحریمها را علیه
کشور ما از سر گرفت.

چهرهها بزند ،از زبان آقای ،....از زبان آقای،....
و تا حدودی از زبان آقای ،...این افراد و مجامع
شان بلندگوی مرکزیت فوق شدند .اگر این افراد
و گرو هها داخــل کار نبودند مسائل تا این حد
گسترش پیدا نمیکرد.
▪چــرا حمله به پایگاه بسیج و تــاش برای
دستیابی به اسلحه موجود در پایگاه را محکوم
نکردید؟

▪پیغامهای مکرر رهبر انقالب به میرحسین
موسوی

در بخشی از این یادداشت به حمایت مقامات
آمریکا و رژیم صهیونیستی از کسانی که نتیجه
انتخابات را نپذیرفتند اشاره شده و آمده است:
به گفته برخی از مسئوالن دفتر و نزدیکان رهبر
معظم انقالب ،ایشان بارها برای گردانندگان
حوادث پس از انتخابات پیغام صریح دادند که
مرزتان را با بیگانگان مشخص کنید .عالوه بر این
که آقا پیش از انتخابات از آقای موسوی خواسته
بودند مراقب گفتار و رفتارش باشد که دشمنان
ملت از آن سوءاستفاده نکنند؛ در همان ساعات
اول پایان انتخابات نیز به او پیغام خصوصی
دادند که «این را شما دارید شروع میکنید ،اما
نمیتوانید تا آخر کنترل کنید؛ میآیند دیگران
سوءاستفاده میکنند ».همچنین در مالقات
روز یک شنبه 24خرداد با یادآوری هشدار فوق،
از او میپرسند چرا در برابر سوءاستفاده دشمن
موضع نمیگیرید؟ پرسشی که تاکنون بی پاسخ
مانده است   .
▪بخش عمده مرکزیت فتنه در خارج از کشور
است

نویسنده در ادامــه با اشــاره به جلسهای که با
حضور ســران قــوا و برخی مسئوالن مرتبط با
موضوع اغتشاشات در سال  88در حضور رهبر

جهانگیری:یکسره آیه یأس
خواندن هنر نیست

هادی محمدی – امیر سرتیپ حاتمی وزیردفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به برخی اظهارات درباره کاهش بودجه دفاعی کشور گفت :آن چیزی که
فکر میکنم مورد ابهام است همین دو سطحی بودن بودجه است که با ترتیبی که سازمان برنامه برای این شکل از بودجه اتخاذ کرده و اگر به همان ترتیب که
برایش منابع دوگانه پیشبینی کرده محقق شود ،میتواند برای بودجه دفاعی فرصتی باشد و البته اگر محقق نشود میتواند مشکل ایجاد کند.

انقالب برگزار شــده ،مینویسد :در آن جلسه
آیت ا ...خامنهای رخدادهای پس از انتخابات
را این طور تحلیل میکنند :این یک فتنه عمیق
است که توسط یک مرکز فعال و هوشمند هدایت
میشود؛ این مرکز از گذشته وجود داشته و با
نظام و انقالب مشکل دارد؛ این مرکزیت دنبال
ضربه زدن بوده و از مسائل انتخابات حداکثر
استفاده را هم کرده است .مسئله این ها ،دولت
و رئیس جمهور نیست ،بلکه نظام اســت .این
جریان میخواهد با نظام درافتد و نظام را به زانو
درآورد .در این جلسه که رئیس جمهور (وقت)
هم حضور داشــتــه ،یکی دیگر از حــاضــران در
جلسه که مواضع مناسبی در آن ایام نداشت ،از
دو حزب و سازمان ساختارشکن و منحل شده نام
میبرد و میگوید :اینها مرکزیت حوادث پس
از انتخابات هستند؛ اگر با اینها برخورد شود
قضیه تمام میشود .آقا در پاسخ تأکید میکنند
این طور نیست که مرکزیت جریان مقابله با نظام،
این دو حزب و سازمان باشند؛ اینها حداکثر
میتوانند پیاده نظام آن مرکزیت باشند ،طراحی،
خیلی ریشه دارتــر از ایــن بحث هاست؛ بخش
عمده این مرکزیت در خارج از کشور است؛ این
مرکزیت توانست حرفهای خود را از زبان بعضی

در ادامه این گزارش با اشاره به تأکیدات رهبر
معظم انقالب مبنی بر بیزاری جستن نخبگان
از دشمن تصریح شــده اســت :به گفته یکی از
مسئوالن دفتر رهبر انقالب ،در جریان رفت
و آمــدهــای گــونــاگــون و متعددی کــه افــرادی
از جریا نهای سیاسی و حامیان نامزدهای
چهارگانه ریاست جمهوری در سال  88به دفتر
رهبر انقالب داشتند ،بعدازظهر یکی از روزهای
تیرماه که هنوز یک ماه از انتخابات نگذشته بود،
وقتی آقا از مالقات رئیس ستاد انتخاباتی آقای
موسوی با یکی از مسئوالن دفترشان مطلع
شدند ،فرموده بودند که اینها واقع ًا نمیفهمند
چه کار زشت بزرگی کردهاند؟ صرف نظر از آن
چه تا انتخابات شد ،همین اعالم مخدوش بودن
انتخابات بــدون هیچ دلیل و سپس به میدان
کشیدن مردم و کارهایی که امروز دشمن را به
طمعانداخته ،کم جرمی است که حاال بعض ًا
طلبکار هم هستند؟! شاهد مثال دیگر آن که
در همان روزهای نخست برافروخته شدن آتش
فتنه ،یکی از افراد مشهور نامهای به رهبر انقالب
مینویسد و ادعاهایی را مطرح میکند از سنخ آن
چه کم و بیش همان فرد و دوستانش در جامعه
منتشر کرده بودند .رهبر انقالب برای نویسنده
پیام میدهند و ازجمله او را در برابر این پرسش
قــرار میدهند که مگر نمیگویید راهپیمایی
25خــرداد راهپیمایی سکوت بود؛ چرا حمله
به بسیج و تالش برای تصرف آن و دستیابی به
اسلحه موجود در پایگاه را محکوم نکردید؟ چرا
وقتی حمایت مقامات آمریکایی و صهیونیستی را
دیدید ،از آنها اعالم بیزاری نکردید؟

▪اذعــان عبدالعلی زاده به امکان نداشتن
تقلب در انتخابات

در صفحه  70کتاب «فتنه تغلب» تصریح شده
است :دو ،سه روز پس از برگزاری انتخابات ،آقای
علی عبدالعلی زاده که یکی از افراد شناخته شده
حامیآقایموسویبود،بهدیداریکیازمسئوالن
دفتر رهبر انقالب میرود .وقتی از مسائل پیش
آمــده خیلی اظهار نگرانی و ناراحتی میکند و
خواستار تالش برای حل و فصل مسائل میشود،
آن عضو دفتر آقا از او میپرسد شما به عنوان کسی
کهاستاندارووزیربودهاید،احتمالمیدهیدتقلب
شدهباشد؟اوکمیدرنگمیکندوپاسخمیدهد:
نه .میپرسد :پس حرف حساب تان چیست؟ او
میگوید من همه این حرفها را قبول دارم ولی
برایم این مسئله قابل حل نیست که در شبستر،
رأیآقایموسویشدهدوهزارتا،رأیآقایاحمدی
نژاد شده سه هزارتا؛ اص ً
ال باورکردنی است؟ عضو
دفتر رهبر انقالب به او میگوید :اگر شما درباره
درستی نتایج اعالم شده انتخابات برای شبستر
تردید دارید ،حاضریم پس از کسب موافقت رهبر
انقالب و هماهنگی با نهادهای مسئول به اتفاق
هم برویم همین شبستری که شما میگویید،
شــروع کنیم بازشماری ،هر صندوقی که شما
گفتید .اگر دیدیم آرا مخدوش بود ،میرویم سراغ
همه صندوقهای شبستر ،بعد میرویم سراغ
صندوقهای استان آذربایجان شرقی ،اگر دیدیم
اشکال دارد ،میرویم سراغ همه صندوقها در
سراسر کشور ،اما آیا قول میدهید پای نتیجه
بررسی بایستید؟ به هر حال آرای شبستر از ستاد
انتخابات کشور دریافت میشود .آقای موسوی
در شبستر 39 ،هزار و خردهای رأی آورده بود و
آقای احمدی نــژاد 37 ،هزار و خرده ای .اص ً
ال
دو هزار و سه هزار تا نبود .وقتی رهبر انقالب از
ادعای طرح شده دربــاره شمارش آرای شبستر
مطلع میشوند اظهار میکنند :اِ! عجب! آقای
موسوی هم در مالقاتش با من همین حرف را زد؛
همیندو،سههزارراگفت.ایشانتعجبمیکنند
چگونهبراساسچنیناطالعاتنادرستی،فضای
دروغ پراکنی راهانداخته شده است.

نایب رئیس جبهه مردمی نیروهای انقالب
که پیشتر از حضور منظم حجت االســام سید
ابراهیم رئیسی در جلسات ش ــورای وحــدت
اصــولــگــرایــان خبر داده ب ــود ،حــاال میگوید
همچنان این جلسات به شکل مرتب با حضور
چهر ههای اصولگرا مانند رئیسی ،قالیباف و
سعید جلیلی برگزار میشود .تاکنون درباره
اعضای این شورا خبر رسمی که نشان دهد چه
کسانی عضو آن هستند منتشر نشده است اما
پیش از این گفته شد محسن رضایی نیز در این
شورا حضور دارد.
در همین باره چمران در گفتوگو با خبرگزاری
تسنیم درباره این که آیا علی الریجانی هم عضو
این شورا هست یا خیر؟ گفته است« :دیدارهایی
بهطور پراکنده و غیرتشکیالتی با آقای الریجانی

جلیلی :فتنه آینده ،فتنه زرد است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد
فتنه آینده فتنه زرد اســت .به گــزارش تسنیم،
سعید جلیلی در تشریح این دیدگاه در آیین
بزرگداشت 9دیدردانشگاهعلومپزشکیشیراز
گفت :برخی با تغییر نگاه سعی در این دارند که
مسائل اصلی را به مسائل فرعی تبدیل و توان
ملی را در آنها صرف کنند .میخواهند مسائل
زرد و حاشیهای را به جای مشکالت اصلی جامعه
عنوان کنند تا از آنها غفلت شود .وی با تأکید بر
این که گاهی یک موضوع دست چندم یا کاذب،
دانشگاه و دانشجو یا فضای رسانهای ما را درگیر

میکند ،ادامه داد :این همان غبارآلود کردن
فضاست .نباید اجازه بدهیم غبارهایی بلند شود
که از یک طرف موفقیتهای شما پوشانده شود
اگرفتنهایدرکشورهمچونسال 88ایجادشود
فتنه پیش رو فتنه زرد است .جلیلی همچنین
تصریحکرد:تجربهبرجامچهشد؟عدهایگفتند،
گفت وگو کنیم تا مشکالت را حل کنیم و همه
گفت وگوها انجام شد؛ آیا طرف مقابل به گفت
وگو متعهد بــود؟ از حقی از خود کوتاه آمــد؟ او
ک ً
ال از برجام خارج شد و حاال میگوید فشارها را
میخواهم بیشتر هم کنم!

محمد اکبری

info@khorasannews.com

کامران :در راهروهای مجلس
کارچاق کنی میکنند!
حسن کامران نماینده مــردم اصفهان در
مجلس با انتقاد از فضای حاکم بر مجلس
طی تذکری ادعــا کــرد :نمیخواهم اسم
ببرم هم اکنون شرایطش وجود ندارد ولی
بیایید برایتان بگویم چه کسی از کجا آمده
اس ــت .وی در حالی که به نظر میرسید
اشــاره به شخص خاصی در پارلمان دارد
گفت" :بــهــروز" در همین مجلس بــه من
میگوید"آقای کامران میخواهید فالن
فرد را به عنوان رئیس فوالد قرار دهیم که
به من و شما چیزی بــرســد؟" من به شما
میگویمای خاک بر سر تو و خاک بر سر من.
کـــامـــران تــصــریــح کــــرد :مــتــاســفــانــه در
راهروهای مجلس کار چاق کنی میکنند.
وی همچنین خــطــاب بــه رئــیــس مجلس
اظهارکرد :آقــای الریجانی ما تفحص از
مجلس را مطرح کردهایم حال در کمیسیون
بودجه است .نه رد میشود و نه تایید .این
دیوار کشی که مجلس را مثل پادگان کرده
خــارج از مناقصه صــورت گرفته اســت ما
خواهان شفافیت هستیم تفحص که لولو
نیست ،باید به آن توجه شود.

مطهری «مارموز» را دید
علی مطهری نایب رئیس مجلس پس از
اکران اختصاصی آخرین ساخته سینمایی
کمال تبریزی بــرای خــانــواده نمایندگان
مجلس که داستانی مرتبط با نمایندگی
مجلس دارد گفت :فیلم «مارموز» انتقاد از
برخی روشهای گذشته بود و این که برخی
رفتارها در گذشته اشتباه بوده است .وی
اظهار کرد :فیلم نقاط مثبت و منفی داشت و
بعضی صحنههای فیلم جذاب بود و نمایش
چنین فیلمهایی که در جامعه نشاط ایجاد
میکند ،مثبت است.

روزی که نماینده میانه به گریه
افتاد

روایت چمران از جلسات رئیسی ،قالیباف و جلیلی
داشتیم ولــی ایــن که در قالب شــورای وحدت
دعوتی از ایشان صورت گرفته باشد ،خیر ».به
گفته مهدی چمران این شورا «دربــاره شرایط
کنونی کشور و همچنین وحدت جریان انقالب
بحث و تــبــادل نظر» میکند .اولــیــن بــار چند
ماه قبل هفته نامه مثلث بحث شــورای وحدت
اصولگرایان را مطرح کــرد .بالفاصله همان
زمان شایعه جایگزینی این شورا به جای جبهه
مردمی نیروهای انقالب موسوم به جمنا مطرح
شد که چمران آن را تکذیب و تأکید کرد این
شورا شأن راهبردی دارد و سیاستهای کلی
را تدوین میکند ،امــا جمنا به عنوان بــازوی
اجرایی ،این سیاستها را اجرا کند .آن طور که
محمدرضا باهنر گفته بود دلیل محرمانه ماندن
جلسات شــورای وحــدت ،برگزاری مالقا تها

...

خارج از دستور

در سطح اصولگرایان عالی رتبه است .دیروز
چمران درباره نقش آفرینی جمنا در انتخابات
مجلس یــازدهــم تأکید کــرد که جبهه مردمی
فعالیت مشخصی به معنای شناسایی افــراد

دارای صالحیت در استا نها نداشته و ممکن
است به طور کلی چنین فعالیتی نیز تا زمان
انتخابات نداشته باشد .اما این امکان وجود
دارد که افــراد منتخبی از ســوی کمیتههای
اقشار سراسر کشور به شورای مرکزی به عنوان
کاندیدای حضور در انتخابات معرفی شوند .وی
از جوان شدن جمنا سخن گفت؛ به شکلی که
تصمیم گرفته شده حداقل  20درصد از اعضای
شورای مرکزی اقشار در شهرستانها به جوانان
و  20درصد به خانمها اختصاص پیدا کند .وی
تصریحکردهجمناهمچنانبهفلسفهشیخوخیت
احترام گذاشته و گزار شهای خود را به آیات
یزدی و موحدی کرمانی ارائه داده «ولی علما و
بزرگان هیچگاه بهشکل مستقیم در امور دخالتی
نداشتهاند».

درخواست سلب فوریت از طرح اصالح قانون
انتخابات مجلس
در پی تالش تعدادی از نمایندگان مجلس در
ماههای اخیر برای تهیه "طرح اصالح قانون
انتخابات مجلس" با قید یک فوریت و تقدیم آن
به هیئت رئیسه برای رسیدگی روز گذشته ۵۲
نماینده مجلس طی نامهای به هیئت رئیسه،
خواستارسلبفوریتازبررسیاینطرحشدند.
حجت االسالم مجتبی ذوالنور یکی از طراحان
این درخواست به خراسان گفت :مکانیزم طرح

استانی شدن انتخابات مجلس بسیار پیچیده
است و قابل اجــرا نیست ضمن آن که تبعات
منفی نیز به همراه دارد .وی تصریح کرد :در
شرایط فعلی مــردم بــرای حل مشکالت خود
فقطبهنمایندگاندسترسیدارندامادرصورت
تصویب ایــن طــرح ،افــرادی که البــی بیشتر و
حامیان مالی دارنــد ،میتوانند وارد مجلس
شوند که به داد مردم نخواهند رسید.

روز گذشته بــه دنــبــال بــی نتیجه ماندن
درخــواســت فردین فرمند نماینده میانه
بــرای طرح پیشنهاد "برگزاری جلسه غیر
علنی" مطابق آیین نامه داخلی مجلس ،این
نماینده اقدام به تحصن مقابل جایگاه هیئت
رئیسه مجلس کرد و زمانی که هیئت رئیسه
مجلس با درخواست وی موافقت کرد نطقی
سراسر احساس به نمایندگان ارائــه داد.
وی ابتدا با صدایی بغض آلــود اظهارکرد:
«خدایا خودت این قدر مهربانی که میدانی
چندین روز است که دارم تو را صدا میکنم
همکاران عذرخواهی میکنم؛ این بودجه
یک بار از نزد رهبری بازگشته و االن پیش
ماست؛ داریــد چه کــار میکنید ».فرمند
درحالی که سخنان خود را با گریه دنبال
میکرد و تاکید داشت من حتی زمانی که
پدرمفوتکردگریهنکردمگفت:منتقاضای
جلسه غیرعلنی دارم چرا که از این وقتی که
به هدر میدهیم آمریکا خوشحال است .با
یک میلیون بشکه نفت بودجه را بستهاید
این به چه معناست؟ مسعود پزشکیان که
ریاست جلسه را برعهده داشت پیشنهاد غیر
علنی شدن جلسه را به رای گذاشت که رای
نیاورد و در ادامه خطاب به فرمند گفت :آقای
فرمندچیزهاییراکهبایددرجلسهغیرعلنی
بگویید این جا بیان نکنید.

اعتراضعجیبیکشهروندمقابل
پارکینگمجلس
اقــدام اعتراضی یک شهروند زن تهرانی در
مقابل در ورودی پارکینگ مجلس موجب
انسدادمحلترددنمایندگانمجلسطیمدت
یک ساعت و مختل شدن عبور خودروها برای
خروجازمجلسشد.اینبانویحدود 30ساله
که روی آسفالت دراز کشیده بود با مقاومت در
برابراصرارمامورانانتظاماتبرایبلندشدن
از مسیر تردد خودروها هدف از این اقدام را
استمداد از مجلس بــرای گرفتن خــودروی
خــریــداری شــده اش از یکی از شرکتهای
خودرو ساز بیان کرد و در حالی که خودروی
یکی از نمایندگان جلوی خروجی پارکینگ
مقابلشمتوقفماندهبودفریادمیزدکهمنبه
مجلسپناهآوردهامحقمرابگیرید.

