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 قانون جدید از عهده پولشویی 
در انتخابات برمی آید؟

سرشاخ   با 
غول »کثیف«

سياست 2

چنگال پول های کثیف سال هاســت 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 کشــور او 
با اشاره به گردش ســاالنه ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر 
گفت »بی شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال 
قدرت سیاسی در کشور وارد می شود.« هرچند که رحمانی فضلی بابت 
این اظهارات خود به مجلس احضار شــد تا جواب پس بدهد و بعد هم 
اظهارات خود را تلطیف کرد، اما برای بســیاری روشن بود که او قطعا 

برای این ادعای خود مصادیقی را هم سراغ دارد. 
البته نه تنها رحمانی فضلی، بلکه تمامی آنهایی که پرده انتخابات 
را کنار زده و پشت پرده را دیده اند، دســت های پوشیده در دستکش 
بسیاری را دیده اند که در حال رد و بدل کردن 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 دست برداشتند و دست به 
کار مقابله با این فسادها در قالب »طرح اصالح قانون انتخابات مجلس« 
شــدند. این طرح در موارد متعددی به اصالح قانون انتخابات مجلس 

می پرداخت، ازجمله استانی شدن انتخابات و...

فرمانده یگان های ویژه ناجا:

درناآرامیها،بههیچوجهازاسلحهجنگیاستفادهنمیکنیم
سياست2

دسترنج 4

 تدبیر نمایندگان کارگری برای حفظ قدرت خرید کارگران 

 تورم  ریالی سبد معاش  
به دستمزد ۹۹ افزوده شود

نایب رئیس شــورای عالی سیاســت گذاری 
جبهه اصالح طلبان، ائتالف بــا جریان رقیب را 
نوعی خودکشــی عنوان کرد و گفت: هر حزب 
اصالح طلبی حتــی اگر رای هم نیــاورد حاضر 

نخواهند شد با بیرق اصولگرایان به میدان برود.
به گزارش شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان، ســید عبدالواحد موسوی الری 
دیروز با بیان اینکه از اواخر سال ۹۶ شورای عالی 
سیاســت گذاری جبهــه اصالحــات حضــور 
در انتخابات مجلس را در دســتور کار خود قرار 
داد، اظهار کــرد: انگیزه باالیی بــرای حضور در 
انتخابات وجود داشــت و در تمام اسناد جلسات 
این موضوع ثبت شده اســت. با همین رویکرد از 
اصالح طلبان دعوت به ثبت نام شد گرچه با توجه 
به فضای موجود، انگیزه نامزدی تا حدودی میان 
اصالح طلبان از بین رفت. با وجود همه این شرایط 
تعدادی از چهره های شناخته شــده در تهران و 
شهرســتانها ثبت نام کردند که متأسفانه بعد از 
بررسی صالحیت با پدیده  ردصالحیت های فراگیر 
مواجه شدیم؛ به طوری که در بسیاری از حوز ه های 

انتخابیه، انتخابات بالموضوع شد.
در ۱۶۰ حوزه انتخابیه رقابتی وجود ندارد

نایب رئیس شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان تاکید کرد: در بسیاری از حوزه های 
انتخابیه تعداد داوطلبان از یک جناح هســتند و 
برخی از حوزه ها حتی بین خودشــان نیز رقابت 
جدی وجــود ندارد. طبق آمارهایــی که جریان 
رقیب اعالم کرده و قطعا صحت نــدارد، اصالح 
طلبان برای ۱۳۰ کرسی نامزد دارند که این حرف 
درست نیست اما با همین آمار اشتباه هم اکنون در 

۱۶۰ حوزه انتخابیه رقابتی وجود ندارد.

موســوی الری با تاکید بر اینکه راهبرد کلی 
اصالحات، حضور در پــای صندوق رای به عنوان 
یک اصل است، تصریح کرد: جریان اصالحات در 
قالب یک جبهه وارد عرصه انتخابات شده است و 
با توجه به این ردصالحیت ها به طور طبیعی زمینه 
لیســت دادن جبهه ای و ائتالفی برای اصالحات 
از بین رفته اما امکان حضور فــردی یا حزبی در 

انتخابات وجود دارد.
حضور در انتخابات راهبرد قطعی و دادن 

لیست اقتضایی است
وی یادآور شد: مخالفتی با حضور در انتخابات 
از ناحیه احــزاب و چهره های اصــالح طلب من 
نشــنیده ام. حضور ما در انتخابات راهبرد قطعی 

است اما دادن لیست اقتضایی است.
موســوی الری با اشــاره به راهبرد شعســا 
)شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان( در 
انتخابات مجلس در اســتانها مبنی بر واگذاری 
تصمیم به شورای اســتانها، اعالم کرد: با توجه به 
ردصالحیت ها، جبهه اصالحات در مورد تهران 
در درون خود با دو نگاه مواجه شد؛ احزابی که نامزد 
حداقلی دارند و احزابی کــه هیچ نامزدی ندارند. 
با هدف اینکه اوال جریان اصالحات در انتخابات 
حضور داشته باشــد و ثانیا برابری قانونی احزاب، 
رعایت شود. اعضای مقرر کردند احزاب با نام خود در 
انتخابات شرکت کنند و در صورتی که چند حزب 
تصمیم بگیرند لیست بدهند، نباید از سوی احزاب 
دیگر مورد نکوهش قرار گیرند. فضای انتخابات به 
دلیل ردصالحیت فضای یخ زده و غیرمشارکتی 
است و درچنین شرایطی که لیست اجماعی نداریم 
نباید لیست مورد تایید احزاب از سوی دیگر احزاب 
نفی شود. نایب رئیس شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان در پاسخ به این پرسش که با توجه به 
تایید صالحیت های قطره چکانی در صورتی که در 
روزهای آتی چهره هایی شاخص تایید صالحیت 
شــوند آیا امکان ارائه لیســت وجود دارد، اظهار 
کرد: شــخصا از همان ابتدا طرفدار حضور بودم و 
هستم و اگر نامزدهای ما که شاخص هستند و در 
اصالح طلبی آنها تردید وجود ندارد، به خصوص 
دبیران و چهره های شاخص احزاب تعدادشان در 

حدی باشد که نظر احزاب عضو تامین شود و بتوان 
لیست مناسبی ارائه شود، چرا لیست ندهیم حتی 
اگر این امر در لحظه آخر صورت گیرد اما این امر 
بعید است اتفاق بیافتد. این امیدواری وجود ندارد 
فضای جمعی که در جلسات دیدم، بعید است این 

نظریه رای اکثریت را بیاورد.
لیست خاتمی و روحانی ساختگی است 

موسوی الری درباره انتشار لیست هایی مورد 
تایید آقایان خاتمی و روحانی در فضای مجازی، 
گفت: آقای خاتمی و روحانی از وضعیت موجود 
گله مند هســتند از چند ماه پیش رییس دولت 
اصالحات گفت که با توجه به فضای که می بینم 
دیگر کسی تکرار من را گوش نمی کند و من نظر 
نمی دهم. قطعاً این لیست های ساختگی جناح 

رقیب است و ربطی به وی ندارد.
هیچ ائتالفی با اصولگرایان انجام نمی شود

موسوی الری تاکید کرد: باور من این است هیچ 
ائتالفی با اصولگرایان انجام نخواهد شد و هر حزب 
اصالح طلبی با نام خود یا در کنار نام بعضی دیگر از 
احزاب اصالح طلب در انتخابات شرکت خواهد 
کرد. حتی اگر رای نیاورد حاضر نخواهند شــد با 
بیرق اصولگرایان به میدان بروند که این کار برای 

آنها چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
وی اعالم کرد: اگر به هر دلیلی شــاهد ائتالف 
حزبی با اصولگرایان بودیم که برخالف منشــور 
همفکری و همراهی و حضــور در جبهه اصالح 
طلبان است در آن زمان تصمیم نسبت به حضور 

این حزب در جبهه به عهده اکثریت است.
این فعال اصالح طلب در پاســخ به اینکه آیا 
به دنبال ارائه راهکاری برای پایان بخشــیدن به 
نظارت های انتخاباتی هستید، گفت: متاسفانه 
موضوع در اختیار ما نیست، گالیه از دستگاه های 
نظارتی همین موضوع اســت. از دســتگاه های 
نظارتی می خواهیم بی طرفانه عمل کند. شاهد 
گزینش قطره چکانی هســتیم و احتمال دارد تا 
شــب انتخابات تایید صالحیت ها ادامه داشته 
باشــد، ما نمی توانیم تا شب آخر منتظر بمانیم و 
تصمیم نگیریم، بلکه می خواهیم به تصمیم شعسا 

وفادار باشیم.
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موسوی الری:

ائتالف با اصولگرایان خودکشی سیاسی است
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