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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»منتظــر لیســت انتخاباتی حاج 
منصور ارضی باشــید«؛ این تیتر دیروز 
خبرگزاری ها بود. یعنــی تفریق میان 
اصولگرایــان، گذشــته از پایداری ها و 
قالیباف و شورای ائتالف، به حاج منصور 

ارضی هم رسیده است!
این مداح معروف دیــروز بیانیه ای 
داده که در آن نوشته است: »با توجه به 
مراجعات مکرر در چندماه اخیر و از آنجا 
که لیست های ارائه شده مدنظر طیف 
وسیعی از دلســوزان انقالب اسالمی 
نیســت، در فرصت باقی مانده لیستی 
از عناصرانقالبی و کارآمــد با حمایت 
هیأت های مذهبی و عزیزان حزب اللهی و 
دردمند نظام ارائه خواهد شد و ان شاءاهلل 
تا 48 ســاعت آینده لیســت مردمی و 

انقالبی مقبول معرفی می گردد.«
او اولین اصولگرایی نیســت که این 
روزها لیست دوستان اصولگرای خود 
را طرد و پرچم خودمختاری بلند کرده 
است. هفته گذشته جبهه پایداری برای 
خودش یک لیست 60 نفره اعالم کرد. 
چند روز پیش نیز شــورای ائتالف یک 
لیست 30 نفره برای تهران معرفی کرد 
که مثل بنزینی بود روی آتش اختالفات. 
لیستی که یاران »مهندس خلبان« 

به توپ بستند
قالیباف و یاران رسانه ای او، آن لیست 

30 نفره را در توئیتر به توپ بستند. خود 
قالیباف در توئیتی نوشت: »من به شما 
وعده داده بودم که دغدغه مجلس آینده 
همان دغدغه مردم یعنی اقتصاد است. 
لیستی که به نام بنده اعالم شده است 

مورد تایید نیست.«
محمدصالح مفتاح، مدیر ســایت 
فردانیوز و چهره رســانه ای نزدیک به 
او اظهار کرد که »این لیســت توســط 
گروه های و البی های سیاسی بسته شده 
است.« او همچنین شکل گیری لیستی 

با محوریت قالیباف را مطرح کرد.
ســید محمود رضوی، دیگر چهره 
نزدیک به قالیباف نیــز در توئیتر خود 
نوشت: »آقایان محترم شورای ائتالف، 
اگر آخرت برایتان معنــا دارد، وجدان 
دارید و هنــوز انقالبی هســتید فقط 
به برخی از این اســامی بیــرون مانده 
نگاه کنید: وحید یامین پور، احســان 
خاندوزی، سیدامیر ســیاح، ابوالفضل 
عموئی، فرشــاد مهدی پور، مصطفی 
زمانیان؛ جوابی برای شب اول قبر خود 

دارید؟«
حجت االســالم جلیل محبی، دبیر 
ســتاد امر به معروف و نهی از منکر هم 
در توئیتی نوشت: »این لیستی که برای 
جریان انقالب زحمت کشــیدید تهیه 
کردید به شــدت نیازمند نهی از منکر 

است.«
از جنــاح مقابل اما ایــن اختالفات 

اصولگرایان بر سر لیستی در انتخاباتی 
که رقیبی ندارند، مایه طعن و کنایه های 
بسیار بود؛ آنچنانکه یکی در توئیتر نوشت: 
»در جنگ با دشمن فرضی سه بر هیچ 

عقب افتادند.«
رویایی که خیالی بیش نبود

این جنگ و جدل ها ادامه داشــت، 
تا اینکه ســاعاتی بعد، لیستی موسوم 
به »یاران قالیباف« منتشر شد. در این 
لیست، اسامی محدودی چون پیرهادی، 
نبویان، نادران، سید رضا تقوی، سوده 
نجفی و آقامیری با لیست 30 نفره شورای 
ائتالف مشترک بود و چهره های دیگری 
چون محسن مهدیان، مجتبی توانگر، 
محمدســعید احدیان و سعید آجرلو و 
برخی وزرا و مدیران دولت احمدی نژاد 
چون محمدحســینی و رضا تقی پور و 
سیدمهدی هاشمی به آنها اضافه شده 

بودند. 
تا اینجای کار شورای ائتالف لیست 
داده اســت، قالیباف لیست داده است، 
جبهــه پایداری لیســت داده اســت، 
مداحان وعده لیســت داده اند و حتی 
برخی مدیران دولــت احمدی نژاد نیز 
خبر از لیست مســتقل خود می دهند. 
محمــود میرلوحــی، عضو شــورای 
عالی اصالح طلبان، اخیــرا گفته بود: 
»اصولگرایان آنقــدر کاندیدای تایید 
صالحیت شــده دارند که می توانند به 

خارج هم صادر کنند.«

حال به نظر می رســد اصولگرایان 
از شــدت کثرت به بن بســت وحدت 
رسیده اند. نکته جالب در این لیست های 
متعدد این اســت که برخی اسامی در 
چندین لیست تکرار شده اند. مرتضی 
طالیی، فعال سیاسی اصولگرا دیروز در 
این باره گفته است: »مردم با ارائه چندین 
لیست از ســوی اصولگرایان سردرگم 
می شوند در چنین وضعیتی اصال معنای 
لیست منتفی می شود و آرا به افراد و نه 
لیست ها داده می شــود؛ بنابراین ارائه 
یک لیست واحد برای نیروهای اصولگرا 

خیالی بیش نبود.«
شورای ائتالف فکری برای 

حذفی ها نکرد
خبرآنالین نوشــت: طالیی درباره 
وضعیت فعلی انتخاباتــی در اردوگاه 
اصولگرایی گفت: »برای نیروهای انقالبی 

و ارزشی این پرسش مهم مطرح است که 
چرا نیروهایی که ادعای والیت مداری 
دارند بعد از این همه گفت وگو و جلسه 
به هیچ توافق ارزنده ای نرسیدند. چرا بعد 
از این همه نشست وبرخاست امکان ارائه 
یک لیست واحد مهیا نشد؟ در حالی که 
طرف مقابل یعنی اصالح طلبان بدون 
این قیل وقال ها ظاهرا به یک جمع بندی 
همه جانبه رسیده اند. این قصه دردناکی 
است که باعث گالیه نیروهای انقالبی 
شــده اســت. اکنون این نگرانی وجود 
دارد که لیست های متعددی منتسب 
به اصولگرایان و والیت مداران منتشــر 
شــود و تاکنون برای مثال در اصفهان 
چندین لیست از سوی گروه های مدعی 

اصولگرایی عرضه شده است.« 
او دربــاره چرایی ایجــاد این تعدد 
لیست، توضیح داد: »شورای ائتالف در 
فرآیندی ابتدا ۱۵۹ نفر را به ۹0 نفر تقلیل 
داد و پس از این ۹0 نفر به سمت تعیین 
لیســت 30نفره رفت در حالی که هیچ 
فکری برای افراد حذف شــده از لیست 
نکرد. هیچ سازوکاری پیش بینی نشد که 
افرادی که حذف می شوند به نفع لیست 
نهایی از انتخابــات کناره گیری کنند. 
در نتیجه آنها که حذف شدند به سمت 
ارائه لیست های مستقل رفتند زیرا هیچ 
برنامه اقناعی از ســوی شورای ائتالف 

طراحی نشد.«
چرا اصولگرایان به وحدت 

نمی رسند؟
در حالــی کــه رجــال سیاســی 
اصولگرایان با نگرانی این تفرقه در اردوگاه 
خودی را نظاره می کننــد، گروه های 
سیاسی رقیب حاضر در انتخابات سعی 
می کنند بتوانند به وحدت برســند اما 
یک مشکل عمده بر سر راه این وحدت 

وجود دارد.
مرتضی آقاتهرانــی، دبیرکل جبهه 
پایداری دیــروز درباره اختالفات پیش  
آمده در بســته شدن لیســت جریان 
انقالبی، به تسنیم گفته است: »جبهه 
پایداری دســت خــود را به ســمت 
جریان های انقالبــی دراز می کند تا با 
وحــدت تمامی جریان هــای انقالبی 
لیست واحدی برای انتخابات پیش رو 

ارائه شود.«
اما جبهه پایداری دست خود را با چه 
کیفیتی به سوی جریان های انقالبی دراز 
می کند؟ پاسخ این پرسش را می توان 
در نامه روز یکشنبه حدادعادل، رئیس 

شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی 
به آقاتهرانی پیدا کرد. 

حــداد عــادل در ایــن نامــه به 
ســهم خواهی پایداری ها اشــاره کرد 
و نوشــت: »در آخرین جلســه ای که 
نماینــدگان شــورای ائتــالف بــا 
جنابعالی)آقاتهرانی( و آقای محصولی 
و دو نفر دیگر از جبهه پایداری داشتند، 
از سوی جبهه پایداری پیشنهاد شد که 
برای رســیدن به حداکثر اشتراک در 
دو لیســت تهران، لیست 60 نفره تهیه 
شده توســط پایداری مبنا قرار گیرد و 
۲4 نفر مشــترک این لیست با لیست 
۹0 نفره شــورای ائتــالف یکجا در هر 
دو لیســت نهایی 30 نفره قرار گیرند. 
پایداری این پیشــنهاد را تأمین کننده 
وحدت حداکثری می دانســت، اما در 
همان جلســه توضیح داده شد که شما 
در فهرست 60 نفره خود بنا داشته اید که 
هیچ فردی از بعضی احزاب و تشکل های 
حاضر در شورای ائتالف را در آن فهرست 
قرار ندهید و قبول پیشنهاد شما عمال 
به معنی نفی فلســفه وجودی ائتالف 
و فروپاشــی آن و به معنی آن است که 
شورای ائتالف اختیار تعیین ۲4 نفر از 
لیست 30 نفره انتخابات تهران را فقط 
به پایداری که در شورای ائتالف شرکت 
ندارد تفویض کرده باشد و تنها در حد 6 
نفر امکان تصمیم گیری مستقل داشته 

باشد.«
ادعای سهم خواهی درباره قالیباف 
نیز وجود دارد. این سهم خواهی و طمع 
به سهم بیشــتر در میان نیروهایی که 
خود را انقالبی می دانند، در واقع همان 
پاشنه آشیلی است که مانع تحقق رویای 

وحدت میان آنها شده است. 

تب تفرقه میان اصولگرایان به »حاج منصور« هم رسید

»بن بست« وحدت؛ از شدت کثرت 

خبر

رئیس ستاد انتخابات کشور جزئیات قانون شفافیت منابع 
مالی فعالیت های انتخاباتی ابالغی از ســوی رئیس جمهور را 

تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور در 
تشریح جزئیات قانون شفافیت منابع مالی فعالیت های گفت: با 
توجه به ابالغ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های 

انتخاباتی، گفتنی است که این قانون ۱۲ ماده دارد.
وی عنوان کرد: ماده اول ایــن قانون در خصوص اصالحات 
است و در ماده دو آن اعالم شده است که هیچ نامزدی نمی تواند 
خارج از این قانون دریافتی ای اعم از مادی و غیر مادی داشــته 
باشد. رئیس ستاد انتخابات کشور بیان کرد: ماده سوم این قانون 
منابع قانونی را معرفی کرده است که اموال و دارایی شخص نامزد، 

کمک های احزاب و گروه های سیاســی و کمک های اشخاص 
حقیقی ایران و بعد منابع و امکانات عمومی است که می تواند در 
اختیار نامزد قرار گیرد مانند سالن های اجتماعات و جایگاه های 

نصب تبلیغات.
عرف تصریح کرد: ماده چهارم دریافت هــا و پرداخت ها را 
مشخص کرده است که هم فرد پرداخت کننده و شخص حقوقی 
و گروه ها مشخص باشد. نام و نام خانوادگی دریافت کننده نیز 
باید مشخص باشد. حداکثر هزینه هر نامزد را وزارت کشور باید 

پیشنهاد بدهد و در هیئت مرکزی نظارت تصویب شود.
وی افزود: در ماده بعدی اینکه هزینه هــا در چه جایی باید 
صورت گیرد مطرح شده اســت؛ اول هزینه های مربوط به دایر 
کردن محل ستاد انتخابات است دوم هزینه های برپایی تجمعات 

عمومی و ســوم هزینه های تبلیغات مجاز و حق الزحمه ای که 
می شود در ستادها به افراد پرداخته شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: در ماده هفتم 
این قانون مشخص می کند هر نامزد باید حسابی را برای واریز و 
برداشت در یکی از بانک های معتبر که مجوز بانک مرکزی دارد 
افتتاح و آن را اعالم کند. در ماده هشتم هر یک از نامزدها باید فردی 
را به عنوان مسئول مالی مشخص کنند که بر اساس تبصره یک 
خود داوطلب می تواند مسئول مالی خودش باشد که البته باید 

گزارش های الزم را بدهد.
عرف ادامه داد: ماده نهم بحث ســامانه مالی است که به این 
انتخابات نمی رسد و در تبصره خود قانون اشاره شده است که 
برای دوره بعد باید این سامانه شکل بگیرد. در ماده دهم اسناد 

مالی باید مشخص شود و حداکثر بیست روز پس از رأی گیری 
توسط نامزد به فرمانداری و از آن طریق به وزارت کشور و هیئت 

مرکزی ارسال شود.
وی در پایان گفت: در ماده یازدهم تخلفات مورد بحث قرار 
می گیرد که اگر تخلفی صورت گیرد مجازات های تعزیری درجه 
6 اطالق خواهد شــد و فرد را مشمول یک و دو دوره محرومیت 
می کند. ماده دوازدهم نیز ماده ۵۷ قانون را اصالح کرده است که 

قاعدتاً به بحث تبلیغات باز می گردد.

رئیس ستاد انتخابات کشور تشریح کرد؛

جزئیات قانون شفافیت منابع مالی فعالیت های انتخاباتی
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از امروز صورت می گیرد؛
آغاز فعالیت تبلیغاتی نامزدهای 

انتخابات مجلس 
ســتاد انتخابات کشــور با صدور اطالعیه ای از 
آغاز فعالیت های تبلیغاتی کلیــه نامزدهای تایید 
صالحیت شده انتخابات مجلس شورای اسالمی در 
ساعت هشت ۲4 بهمن خبر داد. در اطالعیه شماره 
۱۲ ستاد انتخابات کشور آمده است: »به آگاهی ملت 
شریف ایران و تمامی نامزدهای نمایندگی انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی می رساند، 
فعالیت های تبلیغاتی کلیه نامزدهای تایید صالحیت 
شده از بامداد پنجشنبه مورخ ۲4- ۱۱- ۹8 آغاز و در 
ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ ۱-۱۲-۹8 یعنی 

۲4 ساعت قبل از شروع اخذ رأی پایان می یابد.«
    

دولت به دنبال تعیین چارچوب 
نظارت استصوابی بر داوطلبان

به گــزارش خبرگزاری فــارس، لعیا جنیدی، 
معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت 
وزیران در جمع خبرنگاران گفت: پیش نویس الیحه 
برگزاری همه پرســی درباره صالحیت داوطلبان 
انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده شده و به زودی 
تحویل هیأت وزیران می شود. این الیحه درنهایت 
چارچوب نظارت اســتصوابی را مشخص می کند. 
وی تاکید کرد: لوایحی که برای همه پرسی تدوین 
می شود معموالً باید کوتاه و روشن باشند و پاسخ آنها 

نیز به صورت آری یا خیر باشد.
    

انصراف افشانی از 
کاندیداتوری انتخابات مجلس

محمدعلی افشانی، شهردار ســابق تهران و از 
فعاالن سیاسی اصالح طلب طی نامه ای به فرماندار 
تهران انصراف خود را از داوطلبی انتخابات مجلس 
شورای اسالمی اعالم کرد. در نامه وی به فرماندار 
تهران آمده است: »متأسفانه تأیید دیرهنگام شورای 
محترم نگهبان امکان برنامه ریزی، سازماندهی و 
حضور موثر در این دوره از انتخابات را از اینجانب سلب 
نمود، همچنین احــزاب اصالح طلبی که داوطلب 
تأیید صالحیت شده دارند نتوانستد به اتفاق لیست 
واحد انتخاباتی ارائه کنند. بنابراین مستند به ماده 46 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی انصراف خود 
را از داوطلبی نمایندگی دوره یازدهم مجلس شورای 

اسالمی اعالم می دارم.«
    

ترامپ به دنبال کسب حمایت 
آفریقایی ها علیه ایران

به گزارش ایلنا به نقــل از د هیل، دولت ترامپ در 
تالش برای تقویت اتحاد خــود علیه ایران، به آفریقا 
چشم دوخته است و برای مقابله با ایران به دنبال کسب 
حمایت کشورهای آفریقایی اســت. در این گزارش 
آمده است: »ایاالت متحده به دنبال کسب حمایت 
سودان و مراکش به عنوان شرکای اصلی برای مقابله با 
تهران است. بنابراین ترامپ در حال ایجاد انگیزه برای 
کشورهای آفریقایی برای ترمیم روابط آن ها با اسرائیل 

و اتحاد با دولت ترامپ برای مقابله با ایران است.«
    

وزیر دفاع:
 موشک  با کالهک هسته ای  

در ایران وجود ندارد
امیر حاتمی، وزیر دفاع در حاشیه جلسه دیروز 
هیأت دولت با تاکید بر اینکه موشــک  با کالهک 
هسته ای  در جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد، 
گفت: »همه موشک های ما با سرجنگی متعارف 
اســتفاده می شــود و دقت آنها بســیار باال بوده و 
آمریکایی ها در عین االسد به خوبی این  نکته را درک 
کردند. البته ممکن اســت ما ماهواره ای با اهداف 
دفاعی هم استفاده کنیم ولی ماهواره بر موضوعی 
کامال غیرنظامی و استفاده از آن حق مسلم ما است. 
ما هم این برنامه را با قدرت پیش می بریم و هیچ منعی 
هم در دنیا وجود ندارد.« محمدجواد آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات دیروز خبر داد که ماهواره »ظفر۲«، 

خرداد سال آتی در مدار قرار می گیرد. 
    

انور قرقاش:
از درخواست ها برای حفظ 

آرامش با ایران حمایت می کنیم
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، »انور قرقاش«، وزیر 
مشاور در امور خارجه امارات مدعی شد که کشورش 
از درخواستها برای تنش زدایی با ایران و دست یابی 
به راهکار سیاسی حمایت می کند. قرقاش در ادامه 
ادعا کرد: »ایــران نمی تواند اهداف خــود را از طرق 
فعالیت های تحریک آمیز محقــق کند و توافق وین 
درباره برنامه هســته ای ایران به دلیل عدم پایبندی 
تهران به کنار گذاشــتن فعالیت های مخرب خود 
شکست خورد.« وی همچنین مدعی شد: »دخالت 
امارات در یمن مانع شد تا این کشــور در دایره نفوذ 

ایران قرار گیرد.«

مرتضی طالیی: برای 
نیروهای انقالبی و ارزشی 

این پرسش مهم مطرح 
است که چرا نیروهایی 

که ادعای والیت مداری 
دارند بعد از این همه 

گفت وگو و جلسه به هیچ 
توافق ارزنده ای نرسیدند؛ 

درحالی که اصالح طلبان 
بدون این قیل وقال ها 

ظاهرا به یک جمع بندی 
همه جانبه رسیده اند

تا اینجای کار شورای 
ائتالف لیست داده است، 

قالیباف لیست داده است، 
جبهه پایداری لیست 

داده است، مداحان وعده 
لیست داده اند و حتی برخی 

مدیران دولت احمدی نژاد 
نیز خبر از لیست مستقل 

خود می دهند

عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه 
فقه ما در زمینه اقتصادی مشکل گشاست، اظهار 
کرد: فقط کافی اســت که فقها در این موضوع 
تسلط کامل داشته باشــند تا بتوانند مشکالت 
را حل کنند. ما در فقه اسالمی موارد متعددی از 
رسیدگی به امور اقتصادی جامعه را می بینیم که 

در وضعیت فعلی هم بسیار کارآمد است.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم غالمرضا 
مصباحی مقدم در نشســت خبری خود افزود: 

معتقدم مجلس آینده بایــد مجلس کارآمدی 
باشد که دغدغه های مردم را در مسائل اجتماعی 
و اقتصادی پاسخگو باشد و برطرف کند. مجلس 
هفتم تجربه خوبی داشــت کــه در آن عده ای 
از نمایندگان کارشــناس اقتصادی بودند و در 
مجلس طرح های اقتصادی خوبی را پیش بردند 

که برخی از مشکالت را حل کرد.
مصباحی مقدم ادامه داد: متأسفانه در مجلس 
هشتم تعداد آنان کمتر شــد و در مجلس نهم 

هم برخی دیگر حضور پیدا نکردند و افرادی که 
دغدغه اقتصادی داشــتند کمتر شدند و طبعاً 
این دو مجلس از لحــاظ تأثیرگذاری اقتصادی 

کم اهمیت تر بودند.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه اگر 
بانک مرکزی مستقل می شــد ما با رشد تورم 
مواجه نمی شــدیم، تاکید کــرد: اگر صندوق 
ذخیره ارزی دچار برداشــت های بی حساب و 
کتاب نمی شد االن ذخیره ارزی بهتری داشتیم، 

اما از دوره ای این حســاب ذخیره ارزی بدل به 
حساب جاری شــد و مدام از آن برداشت هایی 
انجام می شد. مصباحی مقدم با بیان اینکه اقتصاد 
ایران برای شکوفایی نیازمند نقشه راه مشخص و 
دقیق است، تاکید کرد: با اجرایی شدن نقشه راه 

اقتصادی می توان ظرف دو تا ده سال اقتصاد ایران 
را تا ده کشور اول جهان باال کشید.

وی افزود: ظرفیت نخبگــی جوانان یکی از 
ظرفیت های این کشور است که در کنار منابع 
طبیعی ما از مهمترین ظرفیت هاســت که در 
بخش انرژی می توان استفاده فراوانی از آن کرد و 

اقتصاد ایران را نجات داد.
این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: اصال 
شایسته جمهوری اسالمی نیست که جمعیت 
زیر خط فقر ما افزایش یافته باشد و بی عدالتی 
در جامعه اسالمی ما گسترده تر از گذشته شود. 
مردم باید تا چه زمانی صبر کنند که این وضعیت 

درست شود؟

مصباحی مقدم: 

می توان اقتصاد ایران را تا 10 کشور اول جهان باال کشید!


