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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

چنگال پول های کثیف سال هاست 
که بر گردن انتخابات است. همین روزها 
ماجرای کالهبردارانی که خود را واسطه 
شورای نگهبان معرفی می کردند، سر و 
صدای زیادی کرده است؛ کالهبردارانی 
که از رد صالحیت شده ها، حتی تا چهار 
میلیارد تومان هم طلب می کردند تا در 
ازای آن تایید صالحیت آنها را از شورای 

نگهبان بگیرند. 
اوایل دولت اول روحانی، عبدالرضا 
رحمانی فضلی، وزیر کشور او با اشاره به 
گردش ساالنه ۲۰ هزار میلیارد تومانی 
قاچاق مواد مخدر گفت »بی شک بخشی 
از این پول در حوزه سیاست، انتخابات 
و انتقال قدرت سیاســی در کشور وارد 

می شود.«
هرچند که رحمانی فضلی بابت این 
اظهارات خود به مجلس احضار شد تا 
جواب پس بدهد و بعد هم اظهارات خود 
را تلطیف کرد، اما برای بسیاری روشن 
بود کــه او قطعا برای ایــن ادعای خود 

مصادیقی را هم سراغ دارد. 
البته نه تنهــا رحمانی فضلی، بلکه 
تمامی آنهایی که پرده انتخابات را کنار 
زده و پشت پرده را دیده اند، دست های 
پوشیده در دستکش بسیاری را دیده اند 

که در حال رد و بدل کــردن پول های 
کثیف در عرصه سیاست هستند. این 
دست ها در طول سالیان چنان بزرگ و 
غول آسا شده اند که غلبه بر آنها قدرتی 

پیل افکن طلب می کند.
درنهایت نمایندگان مجلس دست 
از روی دســت برداشتند و دست به کار 
مقابله با این فســادها در قالب »طرح 
اصالح قانون انتخابات مجلس« شدند. 
این طرح در مــوارد متعددی به اصالح 
قانون انتخابــات مجلس می پرداخت، 
ازجملــه اســتانی شــدن انتخابات و 

شفافیت هزینه های انتخابات. 
راهکار 12 ماده ای

طرح مذکور در مجلس به تصویب 
رســید، اما با ایراد شــورای نگهبان 
و تقارن بــا ارائه الیحــه جامع قانون 
انتخابات، از دســتور کار خارج شد. 
بعد از آن، نمایندگان طرح »شفافیت 
و نظارت بر تامیــن مالی فعالیت های 
انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای 
اســالمی« را با قید دو فوریت مطرح 
کرده و در جلســه علنی روز یکشنبه 
ششــم بهمــن 1398 بــه تصویب 
رساندند. شورای نگهبان نیز آن را در 9 
بهمن 98 تایید کرد. درنهایت حسن 
روحانی، رئیس جمهوری 15 بهمن 

آن را به وزارت کشور ابالغ کرد. 

راه اندازی پایگاه الکترونیکی ثبت 
اطالعات مالــی کاندیدا ها، ممنوعیت 
دریافت کمک هــای مالی برای تامین 
منابع مالــی، شــفافیت کمک های 
مالــی، تعییــن چارچوب و ســقف 
هزینه انتخاباتــی کاندیدا ها و تعیین 
ضمانت هایــی برای شــفاف شــدن 
هزینه های انتخاباتــی از راهکارهایی 
اســت که در مواد 1۲گانــه این قانون 

پیش بینی شده است. 
افتتاح یک حساب انتخاباتی

جمال عــرف، معاون سیاســی 
وزیر کشور و رئیس ســتاد انتخابات 
کشــور از ابالغ این قانون به استان ها 
و ســتاد انتخابات سراسر کشور خبر 
داد و دیروز درباره آن به ایسنا گفت: 
فرمانداری ها به نامزدها اعالم کردند 
که یک حســاب در یکی از بانک های 
معتبر کشور که از بانک مرکزی مجوز 
دارد افتتاح  و آن را به فرمانداری اعالم 

کنند.
به گفته او، همچنیــن نامزدهای 
انتخابات باید یــک نماینده به عنوان 
مسئول مالی داشــته باشند تا ورود و 
خروج مالی در این حساب را گزارش 
دهند و وقتی وزارت کشــور یا هیأت 
نظارت درخواســت گــزارش مالی 

کردند، آنها این گزارش را ارائه کنند.

احتمال حذف از انتخابات در 
انتظار نامزدهای خاطی 

سید اسماعیل موسوی، دبیر ستاد 
انتخابات کشور نیز دیروز با اشاره به این 
قانون به فارس گفته است: در صورتی 
که نامزدهای انتخابات، قانون شفافیت 
هزینه های انتخاباتی را رعایت نکنند، 
عالوه بر مجازات مقرر به محرومیت از 
نامزدی در هرگونــه انتخابات محکوم 
می شــوند. وی با بیان اینکه این قانون 
در واقع نامزدها را موظف به داشــتن 
یک حســاب و نماینده مالی می کند، 
افزود: حساب بانکی که کاندیداها اعالم 
می کنند، دارای ورودی )پرداختی  به آن( 

و خروجی )برداشت از آن( است.

 ممنوعیت دریافت کمک
 از افراد غیرایرانی 

سخنگوی ستاد انتخابات در مورد 
اینکه قانون چه مواردی را برای ورودی 
به این حساب بانکی مجاز می داند، بیان 
داشــت: اموال و دارایی خود داوطلب، 
کمک هایی کــه می توانــد از احزاب و 
گروه های سیاسی و اشخاص حقیقی 

ایرانی بگیرد. 
به گفتــه وی، داوطلبان همچنین 
می توانند از امکانات و منابع عمومی  مثل 
جایگاه تبلیغاتی که شهرداری در اختیار 
آنها قرار می دهد و یا سالن های اجتماع 

استفاده کنند.
وی بیان کــرد: طبق ایــن قانون، 
داوطلبیــن هیچ کمکی از اشــخاص 
خارجی نمی توانند بگیرنــد و  در ایران 
هم از اشخاص حقوقی مثل شرکت ها، 
خیریه ها و موسســات حــق دریافتی 

ندارند. 
 داوطلبین حق هزینه کرد 

در موارد خاص را دارند
موســوی در مورد خروجی حساب 
مشخص شده داوطلبین و اینکه نامزدها 
چه جایی حق هزینه کرد انتخاباتی دارند، 
نیز تاکید کرد: بخشی از هزینه ها می تواند 
مانند اجاره بها و هزینه های جانبی در 
زمینه حق دایر کردن ستاد انتخاباتی 
باشد. هر کدام از نامزدها بر اساس قانون 
می توانند آثار مجــاز تبلیغاتی مانند 

عکس و بنر و زندگینامه منتشر کنند.
وی در این باره افــزود: هر نامزد در 
شعب اخذ رأی دارای نمایندگانی است 
که باالخره این افراد هم هزینه هایی دارند 
و یا دارای کارشناس و مشاورینی است 
که قانونگذار اجازه داده از این حســاب 

برای این هزینه کرد برداشت کند.
امکان نظارت بر هزینه کرد 

انتخاباتی مهّیا شد
سخنگوی ستاد انتخابات کشور در 
مورد حســن اجرای این قانون گفت: 
این قانون در عین حالی که منابع مالی 
داوطلبین را شــفاف می کند امکان 
نظارت و کنترل این حساب و هزینه 
کرد نامزدها را نیــز مهّیا می کند. هر 
کسی که می خواهد به نامزدی کمک 
کند وقتی به بانــک مراجعه می کند، 
نام و نام خانوادگی، شــماره حساب و 
کد ملی او مشخص است و اگر حزب 

باشد باید شماره پروانه و مشخصات 
دبیر آن حزب را بنویســد و مشخص 
می شــود چه افراد و احزابــی به آن 

داوطلب مراجعه کرده اند.
موسوی خاطرنشان کرد: بر اساس 
این قانون اعالم شده بانک ها در ضمن 
برگزاری انتخابات و پس از آن اطالعات 
حساب را در اختیار ســتاد انتخابات و 
هیات مرکزی انتخابات قــرار دهند و 
فرمانداری ها و بخشداری ها هم نسبت 

به آن نظارت می کنند.
حاال داوطلبان قرار اســت تا پیش 
از آغاز رســمی زمان انتخابات یعنی 
۲3 بهمن ماه حساب بانکی و نماینده 
مالی خود را اعــالم و تبلیغات خود را 
نیز ۲۴ بهمن آغــاز کنند. طبق ماده 
11 این قانون نیز »تخلف از مفاد این 
قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی 
و انتخاباتی برخــالف احکام آن جرم 
است و مرتکب به یکی از مجازات های 
تعزیری درجه شــش به اســتثنای 
مجازات حبس محکوم می شود و در 
صورتی که نامزدهای انتخاباتی مجرم 
شناخته شوند عالوه بر مجازات مقرر 
به محرومیت از نامــزدی در هرگونه 
انتخابات عمومی و سراسری از یک تا 
دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی 

محکوم می شوند.«
بنابراین ضمانت اجــرای آن با قوه 
قضائیه است و بسیاری نیز در حال حاضر 
بر این نکته اصرار می ورزند که رسیدگی 
به پرونده این جرایم به بعد از انتخابات 
موکول نشود. حال باید دید قانون جدید 
با این سازوکار تا چه حد می تواند شاخ 
غول پول های کثیــف در انتخابات را 

بشکند. 

قانون جدید از عهده پولشویی در انتخابات برمی آید؟

سرشاخ با غول »کثیف«

خبر

محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب 
کارگزاران گفت: در جلســه انتخاباتی این حزب 
نتوانستیم در تهران به لیستی 3۰ نفره برسیم و به 

15 یا 1۶ نفر رسیدیم.
به گزارش »انتخاب«، محســن هاشمی در 
نشستی در حاشیه جلسه شورای شهر تهران اظهار 
کرد: همان گونه که اعالم شده شورای عالی اصالح 
طلبان لیستی برای انتخابات نمی دهد، اما احزاب 
به صورت جداگانه می توانند لیست بدهند و توصیه 

هم شده که لیست بدهند.
او افزود: در حال حاضر احزاب مشغول هستند 

تا ببینند آیــا از میان کاندیدا هــای باقی مانده و 
تاییدصالحیت شده می توانند لیست کاملی بدهند 

تا به میدان بیایند یا نه.
هاشــمی ادامه داد: مــا خودمان دیــروز در 
کارگزاران جلسه داشتیم، اما نتوانستیم 3۰ نفر 
را پر کنیم؛ به 15 یا 1۶ نفر رســیدیم. امروز هم 
دوباره جلسه داریم تا بتوانیم لیست 3۰ نفره را پر 
کنیم. بعد که احزاب لیست های خود را درآوردند 
می توانند با هم ائتالفاتی هم داشته باشند. مثال 
ممکن اســت ما در کاگزاران نتوانیــم به 3۰ نفر 
برســیم بلکه 15 نفر را معرفی کنیم و بقیه ار از 

احزاب دیگر قرض بگیریم.
او درباره دســت باز اصولگرایان برای انتخاب 
لیست به دلیل تعدد کاندیدا ها و در مقابل دست 
بسته اصالح طلبان با لحنی شوخ طبعانه گفت: 
بله، این منصفانه نیســت. امــا خداوند طرفدار 
مستضعفین است و امیدواریم که مستضعفین 

را کمک کند.
هاشمی در بخش دیگری از این نشست درباره 
حواشی انتصاب فرزند موســوی الری به عنوان 
سرپرست شهردای منطقه 9 توضیحاتی ارائه داد.

او گفت که مفاخریان شــهردار پیشین این 

منطقه یکی از 5 مدیر برتر مناطق شهرداری تهران 
بود و اعضای شورا به این برکناری اعتراض داشتند.
او با اشاره به بحث بر سر این موضوع در نشست 
هم اندیشی اعضای شورا گفت که جمع بندی این 

بود که برکناری مفاخریان به خاطر اتفاقاتی که در 
مراسم افتتاح زیرگذر اســتاد معین در محدوده 
خیابان آزادی تهران که در آن شماری از اعضای 

محله به اعتراض دست زدند، رخ داد بوده است.

محسن هاشمی: 

کارگزاران نتوانست لیستی ۳۰ نفره را در تهران پر کند 
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فرمانده یگان های ویژه ناجا:
در ناآرامی ها، به هیچ وجه از 

اسلحه جنگی استفاده نمی کنیم 
سردار حســن کرمی، فرمانده یگان های ویژه 
ناجا در خصوص چگونگی عملکرد ماموران یگان 
ویژه در ناآرامی ها واغتشاشــات به فارس گفت: در 
اذهان عمومی یگان ویژه، واحدی سخت و خشن 
دیده می شود اما در صحنه عمل مردم شاهدند که 
ماموران یگان ویژه رفتاری انسانی، اسالمی و انقالبی 
دارند و تا آنجا که می توانند مدارا کرده و به افراد تذکر 
می دهند. وی با بیان اینکه شــاخصه یگان ویژه، 
جمع آوری صحنه ناآرامی ها با کمترین هزینه است، 
گفت: مهمترین اسلحه یگان ویژه آبپاش بوده و به 
هیچ وجه افراد ما از اسلحه جنگی استفاده نمی کنند. 
البته در شرایط خاص از گاز اشک آور و گلوله های 
پالستیکی که غیر کشنده است نیز استفاده می شود.

    
اعالم اسامی نامزدهای 

انتخابات مجلس پس از ۲۲بهمن
بنا به اعالم ســتاد انتخابات کشور، ۲۲ بهمن 
شورای نگهبان لیست نهایی نامزدهای انتخابات 
مجلس یازدهم را به وزارت کشور ارسال خواهد 
کــرد. ۲3 بهمن نیــز فرمانــداران مراکز حوزه 
انتخابیه اســامی نامزدهــای یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی را منتشر 
می کنند. بنابراین داوطلبــان یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی باید تا روز 
۲3 بهمن صبر کنند، لیست نهایی که ۲۲ بهمن 
از سوی شــورای نگهبان به وزارت کشور ارسال 
شــده، از طریق فرمانداران مراکز حوزه انتخابیه 

منتشر شود.
    

رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور 
خبر داد:

 ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی 
از دستگاه های رسمی و دولتی

به گزارش ایســنا، علی طالبــی، رئیس هیأت 
مرکزی بازرسی انتخابات کشــور گفت: هرگونه 
فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعالم رسمی نامزدها، از صدا 
و سیما، میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری 

که جنبه رسمی و دولتی دارد، ممنوع و جرم است. 
    

وزیر جنگ اسرائیل:
هدف ما تبدیل سوریه به ویتنام 

ایران است
به گزارش ایلنا به نقل از تایمز آو اسرائیل، نفتالی 
بنت وزیر جنگ اسرائیل در مورد ایران مدعی شد: 
هدف ما اخراج نیروهای تهران از سوریه طی یک سال 
و تبدیل سوریه به ویتنام ایران است.  وزیر افزود: ما در 
حال تغییر روند برای آسیب رساندن به ایران هستیم. 
من لزوماً در مورد جنگ تمام عیار حرف نمی زنم این 
جنگ بیشتر شبیه جنگ سرد در میان دو قدرت 
منطقه ای اسرائیل و ایران است. ما در سوریه بر ایران 
برتری داریم! این مکان بدی برای ایران است هر چه 

علیه ما انجام دهند ما واکنش نشان می دهیم.
    

خبرگزاری فرانسه گزارش داد؛
افزایش احتمال حمله 

خودسرانه ترامپ علیه ایران
به گزارش ایلنا، خبرگزاری فرانسه در گزارشی 
به سیاست ترامپ در مورد ایران پرداخت و نوشت: با 
توجه به پایان جلسه استیضاح دونالد ترامپ اکنون 
این نگرانی ایجاد شده است که قدرت ترامپ افزایش 
یابد و احتمال خطر خودسرانه وی علیه ایران بیشتر 
شود و ترامپ در مخالفت با کنگره  و یا بدون اجازه 
کنگره اقدام کند. این خبرگــزاری ادامه داده: در 
دوره قبلی نیز اوباما وعــده داده بود بر خالف بوش 
در جهت مغایرت با نظر کنگره کاری نخواهد کرد 
اما مدت زمان کوتاهی پس از ریاســت جمهوری، 
برای استفاده پنهانی از پهپاد برای حمله به اهداف 
تروریستی، دستور صادر کرد. اکنون این نگرانی ها 

در مورد ترامپ نیز شکل گرفته است.
    

دبیرکل حزب ایران زمین:
سه نفر به صورت مشترک 

سرلیست اصولگرایان می شوند
ابوالقاســم رئوفیان، دبیرکل حزب ایران زمین 
درخصوص لیست نهایی شورای ائتالف نیروهای 
انقالب، به ایلنا گفت: به نظر می رســد که فهرست 
آن ها تقریبا نهایی شده و به زودی لیست 3۰ نفره 
را اعالم خواهند کــرد. وی همچنین در خصوص 
مباحثی دربــاره بحث انتخاب سرلیســت نهایی 
اصولگرایان از میان تقوی، میرسلیم و قالیباف در 
انتخابات پیش  رو گفت: به  نظر می رسد هر سه نفر 
یعنی آقای تقوی به همراه آقایان میرسلیم و قالیباف 
به صورت مشترک به عنوان سرلیست اصولگرایان 

معرفی شوند.

هر کسی می خواهد به 
نامزدی کمک کند وقتی به 
بانک مراجعه می کند، نام، 
شماره حساب و کد ملی او 
مشخص است و اگر حزب 
باشد باید شماره پروانه و 

مشخصات دبیر آن حزب را 
بنویسد تا مشخص  شود چه 

افراد و احزابی به داوطلب 
مراجعه کرده اند

نامزدها باید یک حساب 
در یکی از بانک های معتبر 

کشور که از بانک مرکزی 
مجوز دارد افتتاح  و آن را 

به فرمانداری اعالم کنند. 
همچنین باید یک نماینده 

به عنوان مسئول مالی 
داشته باشند تا ورود و 

خروج مالی این حساب را 
گزارش دهد 

رئیس شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان 
از همه اصالح طلبان در اســتان های مختلــف که کاندیدای 
اصالح طلب برای معرفی دارند خواســت تمام تالش خود را 
برای حضور موثر مردم در انتخابــات و پیروزی کاندیداهای 

خود به کار بندند.
 محمدرضا عارف در گفت وگــو با ایلنا، گفت: همه اعضای 
شورای عالی سیاســت گذاری جبهه اصالحات در جلسات 
اخیر نظرات خود را مطرح کردند و دلسوزانه درباره چگونگی 
حضور اصالح طلبان نقطه نظرات خود را اعالم داشــتند و از 
آنجا که از ابتدا اصل بر مشــارکت در انتخابات مجلس بود به 
نهادهای مسئول در امر انتخابات اعالم کرده بودیم که در بررسی 

صالحیت ها به گونهای عمل شود که زمینه برگزاری رقابتی 
عادالنه برای انتخاباتی باشکوه و در طراز نظام جمهوری اسالمی 
فراهم شود که متاسفانه با رد صالحیت چهره های اصالح طلب، 

مومن و متعهد مواجه شدیم.
رئیس فراکسیون امید مجلس شــورای اسالمی تصریح 
کرد: آنچه بعد از چندین جلسه شورای  عالی اصالح طلبان به 
عنوان اجماع حاصل شد این بود که در استان ها شورای  عالی هر 
استان متناسب با وضعیت کاندیداهای اصالح طلب، نسبت به 
معرفی نامزدها و کمک به حضور مردم در انتخابات تالش کند 
و نامزدهای معرفی شده توسط شوراهای استانی مورد حمایت 
شورای  عالی خواهند بود شخصا هم از همه اصالح طلبان در 

استان های مختلف که کاندیدای اصالح طلب برای معرفی دارند 
درخواست می  کنم تمام تالش خود را برای حضور موثر مردم در 

انتخابات و پیروزی کاندیداهای خود به کار بندند.
برای ائتالف از برند شورای عالی استفاده نکنید 

وی افزود: در شهر تهران نیز شورای عالی اصالح طلبان راسا 
ورودی به عرصه انتخابات نخواهد داشت و این امر به احزاب عضو 

واگذار شده است. احزاب عضو می توانند به معرفی کاندیداهای 
مورد نظر خود بپردازند که این اقدام آنها مورد احترام قرار خواهد 
گرفت و به معنای تخطی از مصوبه شورای  عالی اصالح طلبان 
قلمداد نمی شود و شــخصا نیز از احزابی که کاندیداهای آنان 
تاکنون تایید صالحیت شــدند یا دیگر احزاب اصالح طلب 
درخواســت می کنم در زمینه معرفی کاندیداهای مورد نظر 

خود با هماهنگی دیگر احزاب تالش کنند.
عارف در پاسخ به پرسشــی درباره اینکه احزابی که امکان 
معرفی کاندیــدا دارند آیا بایــد صرفا به تنهایــی به معرفی 
کاندیداهای خود بپردازند یا چند حزب می توانند با یکدیگر 
ائتالف کنند، گفت: اینکه یک حزب بخواهد کاندیداهای خود 
را معرفی کند یا با جمعی از احزاب دیگر به تصمیم خودشان 
بازمی گــردد اما از لوگو و برند شــورای عالــی اصالح طلبان 

نمی توانند استفاده کنند.

عارف در گفت وگو با ایلنا:

چهره های مومن و متعهد را ردصالحیت کردند


