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 چه کسی
105 میلیارد مرا خورد؟

 جنگ زرگری 
یا رقابت واقعی؟

پیش بینی ها و گمانه زنی ها برای کرسی های هیات رئیسه مجلس
دو روز پیش احمد توکلی در ســخنانی در مجلس از تخلفی 105 میلیارد تومانی خبر داد. موضوعی که آن روز در رسانه 
ها به نام دولت احمدی نژاد خورد و فردای آن به نام دولت روحانی و آنقدر که دعوا بر سر این باال گرفت که این تخلف در 

کدام دولت اتفاق افتاده است، اصل خبر تخلف و آن 105 میلیارد پول بیت المال فراموش شد.
دعوا از این قرار بود که با انتشار سخنان توکلی رسانه ها به ویژه رسانه های اصالح طلب خبر را اینگونه فهمیده بودند که 
این اتفاق در دروه احمدی نژاد افتاده است و روزنامه های اصالح طلب هم با این خط خبر را منتشر کردند. پس از آن بود 
که توکلی در اطالعیه ای تند خطاب به روزنامه های اصالح طلب آن ها را متهم به تحریف به سخنانش کرد. موضوعی 
که به شدت با استقبال رسانه های اصولگرا همراه شد و آن ها که یک-صفر عقب بودند، حاال دو-یک جلو بودند، چراکه 

نه تنها تخلف در دوره روحانی و نه احمدی نژاد رخ داده بود بلکه روزنامه اصالح طلب هم متهم به بی اخالقی بودند.
روزنامه شــرق اما در پاسخ به توکلی ماجرا را متوجه خبرگزاری فارس کرد که خبر خود را به نقل از آن آورده بود و از توکلی 
انتقاد کرد که چرا به فارس خرده نگرفته اســت. این در حالی بود که فارس نــه تنها توضیح اصالحی یا معذرت خواهی 
نکرده بود، بلکه خبر اولیه خود را تغییر داده و حاال یکی از رسانه هایی شده بود که آتش توپخانه خود را بر سر رسانه های 

اصالح طلب می ریخت.
و اما اصل سخنان توکلی در مجلس این بود: »برای مزید اطالع نمایندگان و دولت محترم عرض می کنم در روزهای 
آخر دولت پیشــین یک مصوبه ای شورای عالی امنیت ملی داشــت که ۲.5 میلیارد دالر از صندوق بدهد با سود صفر 
و شــش ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود. توجه بفرمایید شــش ماهه باید بر می گرداندند اما شرکت جهاد سبز 
از 15۲ میلیارد تومانی که گرفته اســت فقط ۴5 میلیارد را برگردانده و بقیه آن را ســاختمان خریده و به شرکتهای دیگر 
قرض و حق العمل بازرگانی داده اســت. مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات صنایع روستایی و عشایری شاهد از ۲۳۶ 
میلیاردی که گرفتند  1۷۳میلیارد داده دو ســاختمان خریده اند، خیال نکنید اگر پول بدهید دست شرکت های دولتی 
کار درست می شد. مدیر کل ذی حسابی  و امور مالی وزارت خانه با این پول ها کارهای عجیب و غریبی کرده یعنی مثاًل 

۷۲1 میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خودش کرده است«.
خبرگزاری فارس در خبر اولیه اش نوشــته بود: »احمد توکلی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی در دولت قبل 150 هزار 
میلیارد تومان از صندوق توســعه ملی برای تهیه دارو قرض گرفته شد، اما صرفا ۴5 هزار میلیارد تومان آن را پس دادند 
و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی کدند و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان 

کرد«. پاراگرافی که منبع روزنامه های اصالح طلب بود و بعدا حذف شد.
توکلی در نامه تند خود خطاب به مدیران مســئول محترم روزنامه های شرق، اعتماد،  آرمان، ابتکار، اسرار، ایران و 
فرهیختگان نوشت: »در صفحه اول شماره امروز دوشــنبه ۲۳/1/۹5 روزنامه های تحت مدیریت شما برادران از 
قول من مطالبی به آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور پیشــین و دولت وی نســبت داده شد که ساخته و پرداخته 
ِذیَن آَمُنوْا ُکوُنوْا  َها الَّ

کســانی به نظر می رســد که اعتنایی به این دســتور خداوند کریم ندارند که در قرآن فرمود: َیا َأیُّ
ُقوْا الّلَه ِإنَّ الّلَه َخِبیٌر  ْقَوی َواتَّ ُکْم َشــَنآُن َقْوٍم َعَلی َأالَّ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّ اِمیَن ِلّلِه ُشــَهَداء ِباْلِقْسِط َواَل َیْجِرَمنَّ َقوَّ
ِبَما َتْعَمُلوَن ای کسانی که ایمان آورده اید برای خدا به داد برخیزید ]و[ به عدالت  شهادت دهید و البته نباید دشمنی 
گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه 
گاه اســت.  درست اســت که تصویب قرض شــش ماهه 5/۲ )دو و نیم( میلیارد دالری از صندوق  انجام می دهید آ
توســعه ملی در تاریخ ۲۶/۴/۹۲ در روزهای آخر دولت پیشین انجام شــده ولی پرداخت ها از 1۷/۷/۹۲ آغاز شده 
و تمام تخلفات اشــاره شــده در نطق من مربوط به زمان صدارت آقای دکتر روحانی است. مواضع شفاف مرا در باره 
عملکــرد اقای دکتر احمدی نژاد همــه میدانند، ولی نه من و نه هیچ مســلمانی حق ندارد به دروغ زبان بگشــاید و 
نســبت به مخالفانش بی محابا هرچه میخواهد بگوید«. توکلی در ادامه با آوردن اصل ســخنانش می نویسد: »این 
ها با آنچه دیروز منتشــر ساختید چه نســبتی دارد؟ هماهنگی بین این همه روزنامه نیزدر این خالف گویی نیز بسیار 
غم انگیز و مغایر دســتور دیگر قرآن اســت. فکر می کنم شما ضمن انتشــار کامل توضیح بنده و تصحیح این مورد، 
محتاج تغییر مســیر هســتید تا با تشــدید اختالفات بیش از این به مصالح ملی و منافع مردم آســیب نرسد و فردای 

قیامت به خلق خدا بدهکار نشوید«.

با نزدیک شدن به شروع به کار مجلس دهم بازار گمانه زنی ها در خصوص ترکیب هیات رئیسه مجلس داغ و داغتر می شود 
و اگرچه صندلی ریاست یک گزینه پروپا قرصی به نام علی الریجانی دارد اما تحرکاتی جناح های مختلف و کم و بیش نشان 
می دهد که شــاید علی الریجانی نتواند رکورد سومین ریاست پیاپی مجلس را در تاریخ سیاسی جمهوری اسالمی ایران از 
ان خود کند. اگرچه برخی دیگر معتقدند این تنها یک بازی برای گرم کردن فضای سیاســی از یک سو و آرام کردن برخی 
چهره های مجلس جدید از سوی دیگر است و الریجانی به مدد پیمانی که با جریان اعتدال در انتخابات مجلس بسته بهترین 
گزینه برای ریاست مجلس است. به جز علی الریجانی محمدرضا عارف مهم ترین گزینه ریاست مجلس است. راس اول 
تهران که به پشتوانه جریان اصالحات و رای باالیی که او را راهی مجلس کرد امیدوار است بعد از مجلس ششم بار دیگر طعم 
ریاست مجلس را به اصالح طلبان بچشاند. با این حال او حتی در میان نزدیکان خود هم چندان حمایتی احساس نمی کند. 
چه اینکه با توجه به شرایطی که اصالح طلبان پا به انتخابات گذاشتند مجبور شدند از نزدیکان فکری خود فاصله بگیرند و 
با جریان اعتدال از یک سو و اصولگراهای معتدل از سوی دیگر همپیمان شوند. برای همین هم وقتی در لیستی که عارف 
سر لیست ان بوده نام کاظم جاللی دیده می شود نمی توان چندان امیدوار بود که همه رای به ریاست عارف بدهند. با این 
حال اولین جرقه های نهایی شدن رای زنی ها برای انتخاب رئیس مجلس امروز زده شد و علی صوفی رئیس ستاد ائتالف 

اصالح طلبان تهران از اجماع سران اصالحات برای ریاست مجلس دهم خبر داد.
علی صوفی رئیس ستاد ائتالف اصالح طلبان تهران در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، درباره مخالفت برخی از اصالح طلبان 
نظیر اعضای حزب کارگزاران با ریاست عارف بر مجلس دهم شورای اسالمی، گفت: صددرصد مخالف این تفکر هستم و 
این موضوع را تکذیب می کنم، اصاًل موضوع به این شکل نیست که گفته می شود، چون اصالح طلبان همچنان روی موضع 
خودشان برای ریاست عارف هستند. وی افزود: توافق برای ریاست مجلس دهم بین سران اصالحات، آقایان هاشمی، 
روحانی و رئیس دولت اصالحات صورت گرفته و توافق این بوده و هست که ریاست کرسی مجلس آینده از آن عارف باشد. 
رئیس ستاد ائتالف اصالح طلبان تهران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این امر مورد تأیید لیست امید است، گفت: نظر 
همه این اســت؛ اصاًل میثاق نامه دارد. این همان میثاق نامه است که همه امضا کرده اند که عضو فراکسیون اصالحات 
در مجلس باشند. فراکسیون اصالحات نیز وظیفه اش مشخص است. صوفی افزود: در حال حاضر بیش از ۹0 درصد از 
ترکیب مجلس را اصالح طلبان تشکیل داده اند و این به دور از عقل است که مجلس دست اصالح طلبان باشد و ما بخواهیم 
ریاست آن را به کسی دیگر واگذار کنیم، کسی که هویتش با ما یکی نیست. رئیس ستاد ائتالف اصالح طلبان تهران درباره 
دیدار اخیر 1۴0 نفر از نمایندگان راه یافته به مجلس با آقای الریجانی و توافق آنها بر سر ریاست وی، گفت: آقای الریجانی 

امکانات مجلس را در دست دارد و از موضع ریاست مجلس، نمایندگان را ساپورت می کند.
با این حال به نظر می رسد این حرف ها برای گرم شدن بازار رقابت های سیاسی زده شده باشد. چه اینکه الریجانی با ائتالف 
با دولت عمال برنده انتخابات ریاســت مجلس خواهد بود. چرا که از یک سو همراهی بدنه اعتدال را با خود دارد و از سوی 
دیگر اگرچه با عدم  ائتالف با اصولگرایان زمینه شکست انها را فراهم اورد اما همچنان برای اصولگرایان رئیس مجلسی 

بهتر از عارف یا هر چهره اصالح طلبی است.

علی مطهری، تریبون یا کرسی ریاست؟
در روزهای گذشته انتشار خبری در صفحه اینستاگرام منسوب به علی مطهری مبنی بر اینکه وی قصد دارد تا در انتخابات 
هیات رئیســه مجلس برای دست یابی به نایب رئیسی مجلس شرکت کند خبرساز شد. گرچه بعد تر این خبر به وسیله خود 
علی مطهری تکذیب شــد با این حال واکنش هایی را در پی داشت. کمال الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس 
نهم ضمن تاکید براینکه اصالح طلبان همه تصمیم ها را به نتیجه انتخابات در دور دوم گره زده اند افزود: »من نمی دانم 

موضوع نایب رئیسی مجلس چرا مطرح شده است.«
وی با بیان اینکه حتی در خصوص نامزدی ریاست مجلس هم هنوز در میان اصالح طلبان مجلس دهم صحبت نشده 
است چه برسد به نایب رئیس، تاکید کرد: »البته در نهایت این عزیزان در ساختار هیات رئیسه مجلس قرار خواهند گرفت، 

اما آقای مطهری اندکی زود اعالم موضع کرده است.«

نیروهای مسلح پشتیبان دستگاه دیپلماسی هستند
حجت االسالم آل هاشم نماینده ولی فقیه در ارتش گفت: ارتش در همان روزهای پیروزی انقالب افتخاری ابدی را برای خود کسب کرد و با پیوستن به مردم، اعتماد بنیانگذار انقالب اسالمی را جلب کرده 

و باعث شد که امام خمینی )ره( فرمان به ماندگاری ارتش داده و روزی را نیز به نام ارتش جمهوری اسالمی ایران بنامند. 
وی در ادامه به شــناخت دشــمن از توانمندی نیروهای مســلح ما اشــاره کرد و گفت: دشــمنان جمهوری اســالمی ایران که قدرت و اقتدار نیروهای مســلح جمهوری اســالمی ایران را می شناســند در 
کنــار تهاجم های دیگری که در دســتور کار خــود قرار داده اند مانند هجوم فرهنگی به شــکل دیگری از تهاجم نیز روی آورده و آن نشــر این تفکر اســت که مــا نیاز به تجهیزات نوین نظامــی نداریم و همه 

چیز را باید از طریق گفتمان و دیپلماســی حل کنیم. آل هاشــم افزود: اما واقعیت این اســت که اگر دیپلمات ها و مســئوالن کشــورمان با اقتدر بر ســر میز مذاکره با دیگر کشــورها می نشــینند و حرف حق 
 جمهوری اســالمی ایــران را بدون ترس و واهمه بیان می کنند بخشــی از آن به دلیل اقتدار نیروهای مســلح ما اســت و این نیروها همیشــه حامی و پشــتوانه دســتگاه های مختلف کشــور از جمله 

دستگاه دیپلماسی هستند.

اصولگرایان دیگر جاذبه ندارند
روح الله حســینیان درخصوص شکســت 
اصولگرایــان در انتخابــات مجلس گفت: 
به عقیده من اصولگرایان جاذبه خود را نزد 
مردم از دســت داده اند. حســینیان با بیان 
اینکه اصولگرایان در انتخابات می نشینند 
لیســت تهیه می کنند و هرچه پیرمرد است 

را در این لیســت می گذارند، تاکید کرد: معلوم است که چنین لیستی هیچ 
جذابیتی برای مردم ندارد. جامعه ما یک جامعه جوان است؛ بنابراین لیست 
پیرمردها نمی توانــد جاذبه ای برای مــردم ایجاد کند و آنهــا را وادار کند تا 
دنباله رو این لیست باشند و برای آن کار کنند. وی همچنین اظهار کرد: من 
از قبل هم پیش بینی کرده بودم که اصولگرایــی به دلیل اینکه نمی خواهد 
خود را تغییر دهد و پوست اندازی کند و انقالبی از درون انجام دهد، شکست 

خواهد خورد.

تصمیمی بر تغییر فانی نیست
محمدباقــر نوبخــت ســخنگوی دولــت 
پــس از حضــور در صحــن مجلــس، در 
خصــوص برخــی زمزمه هــا مبنــی بــر 
تغییــر وزیــر آمــوزش و پــرورش، اظهار 
داشــت: هر ســال چنین گمانه زنی هایی 
مطرح می شــود و امــر تازه ای نیســت؛ 

 با این حال دولــت تصمیمی بــر تغییر در رأس وزارت آمــوزش و پرورش 
ندارد. 

ســخنگوی دولت با بیان اینکه فانی از فرهنگیان با تجربه است که همه 
مراحــل کار فرهنگی را در مقاطع مختلف ســپری کرده گفت: او یکی از 
باتجربه ترین وزرای آموزش و پرورش پس از انقالب به شمار می رود. وی 
تاکیــد کرد: دولت بنایی بر تغییر در ایــن وزارتخانه و حتی وزارتخانه های 

دیگر ندارد.

چرا به تعهدات عمل کردید؟
اســماعیل کوثری نماینده مــردم تهران در 
مجلس در تذکری به دســتگاه دیپلماســی 
کشور درخصوص عمل نکردن طرف مقابل 
به تعهدات خود درمورد برجام و عکس العمل 
ایران گفت: آیا این قول هایی که در رابطه با 
برجام داده شده از سوی طرف مقابل عملی 

شده است؟ 
چــرا در حالی که طرف مقابــل به تعهداتش عمل نکرده اســت و خودش را 
طلبکار نیز نشــان می دهد، ســریع به تعهدات عمل کردیــد؟ این نماینده 
مجلس در پایان خاطرنشان کرد: متأســفانه عکس العمل قاطعی از سوی 
دولــت دربــاره بدعهدی های طــرف مقابل در اجــرای برجام نشــان داده 
 نمی شــود؛ فکری بکنید کــه مردم حرفتــان را بخوانند و حرفتــان خریدار 

داشته باشد.

نفوذ یعنی سازشگر را 
معتدل می خوانند

امام جمعه موقت تهران امروز در مراســم شهادت 
امام هادی )ع( که در حوزه علمیه امام صادق )ع( 
برگزار شــد مقابله دشــمن با عفت عمومی و ارزش 
های اخالقی در جامعه را امری انکارناپذیر دانست 
و خاطرنشــان کرد: تئوریزه کردن بــی عفتی و بی 
اعتبار ســاختن بنیان خانواده از اهداف دشــمنان 

نظام اسالمی است.
عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری، والیت 
فقیــه را امــری الزم و ضــروری در تشــکیل نظام 
اســالمی معرفی و تصریح کرد: ولی فقیه تنها یک 
رهبر سیاســی نیســت بلکه نائب امام زمان است و 

مشروعیت او نیز بر همین مبنا است.
 وی نســبت به نفوذ دشــمن در میان دستگاه های 
تصمیم گیر و تصمیم ساز جامعه هشدار داد و گفت: 
از مصادیق نفوذ این اســت که نیروهای انقالبی را 
افرادی تندرو و افراد سازش گر را افرادی معتدل در 

جامعه معرفی کنند.
 امام جمعه موقت تهران ادامــه داد: مرزبانی دین 
حــق نیازمند داشــتن نظامــی بر پایه اســالم ناب 
محمدی اســت که به برکت انقالب اسالمی چنین 
نظامی تشــکیل شد و اکنون علمداری آن به دست 
مقام معظم رهبری است و بر همه تکلیف است که 

از ایشان تبعیت کنند.
 آیــت الله خاتمــی در ســخنرانی جداگانــه ای در 
محمودآباد نیز با بیــان این که فریبکاری آمریکایی 
ها کاماًل مشــهود است، خاطرنشــان کرد: همان 
طور کــه می بینیــم نامزدهای ریاســت جمهوری 
آمریکا در بدگویی نســبت به ایران اســالمی با هم 

رقابت می کنند.
 وی در ادامــه بــا بیان این کــه نســخه مقاومت و 
ایســتادگی در برابر دشــمنی ها و غضب ها جواب 
می دهد نــه مذاکره، گفت: در ایــن مقطع؛ چیزی 
که آنها را بدبخت کرده اســت انتفاضه اســت و این 
انتفاضه چیزی اســت کــه خداوند در قــرآن به آن 

اشاره کرده است.
 عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری با بیان 
این که شــعار مــرگ برآمریکا تا زمانی کــه زنده ایم 
همچنــان با اقتــدار ادامه خواهد داشــت، افزود: 
همانگونه که از ما بپرســند تا کی نماز میخوانی می 
گوییم تا وقتی که زنده هستیم، شعار مرگ برآمریکا 

نیز همان گونه ادامه دارد.
 وی با اشاره به این که نشانه های بد عهدی دشمنان 
علیه کشــورمان کاماًل مشهود اســت، ادامه داد: 
همان طور که مقام معظم رهبری در سخنان مهم 
ابتدای سال خود در حرم رضوی فرمودند هیچ اثری 

از مذاکرات دیده نشده است.
 نماینده مجلس خبــرگان رهبری با بیان این که در 
عرصه داخلــی جریانی در پی کم رنگ کردن ارزش 
ها اســت، تصریح کرد: این جریان غیرتمندانی که 
دم از مقاومت در برابر اســتکبار می زنند را افراطی 
مــی نامند، خانمی کــه با حجاب هســت را تندرو و 
خانمی که به حجاب و ارزش هــا توهین می کند را 

معتدل می نامند.
 آیت الله خاتمی در ادامه ســخنان خود به تأکیدات 
همیشــگی مقــام معظم رهبــری به مســأله فتنه، 
بصیرت و نفوذ اشــاره کرد و گفت: متأســفانه عده 
ای در داخل کشــور حتی یک بار به این موضوعات 
مهم اشاره نکردند و تنها به مسأله افراطی ها اشاره 

می کنند.

تدبیر 24 نوشت: ابعاد حقوقی انتخابات اصفهان
درباره انتخابات اصفهان، قوانین، چندان مصرح نیستند و رویه عملی نیز از شفافیت کافی برخوردار نیست. از این رو، در چارچوب اصل ۹۹ 

قانون اساسی و تفسیر استصوابی آن و در چارچوب ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و تبصره دوم و سوم ماده هشتم 
همان قانون، باید تفسیری از این نظام حقوقی ارائه دهیم.

 عصر ایران نوشت: 3 نکته درباره سخنان توکلی 
تخلف، تخلف است و احمدی نژاد و روحانی ندارد. احمد توکلی می گوید که تخلف مذکور در دولت روحانی صورت گرفته است.همان طور 

که احمدی نژاد باید در قبال عملکرد خود و دولتش در آن 8 سال پاسخگو باشد، روحانی هم باید در برابر عملکرد دولتش پاسخ دهد.
 رویداد 24 نوشت: پیام های بازگشت احمدی نژاد

احمدی نژاد می خواهد با بهره گیری از حافظه کوتاه مدت مردم، چنین وانمود کند که مشکالت موجود در سالهای اخیر، نه تنها به ارث 
رسیده از گذشته نمی باشد بلکه دولت مستقر فعلی، ایجاد کننده آن بوده است.

 فردا نیوز نوشت: علی مطهری؛ مردی با فرهنگ اصولگرا و سیاست اصالح طلبانه
بعد از توئیت جنجالی هاشمی رفسنجانی که تکذیب شد، حاال علی مطهری هم خبر کاندیداتوری خود برای نائب رئیسی مجلس دهم را که 

در اینستاگرامش منتشر شده بود، تکذیب کرد!
 پارس نیوز نوشت: گمانه زنی در مورد سفارِت امیرعبدالهیان و تخت روانچی

بر اساس گمانه زنی های صورت گرفته احتماال مجید تخت روانچی از معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه خداحافظی و به عنوان 
سفیر ایران در »انگلستان« معرفی و به »لندن« می رود.

عکس روزسایت نگار

بررسی الیحه بودجه 
سال 95 در مجلس

نمایندگان در جلسه 
علنی امروز - سه شنبه - 
مجلس شورای اسالمی 
الیحه بودجه سال ۹5 
کل کشور را بررسی 
کردند.

خبرنامه


