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تبلیغات نامزدهای مجلس شروع شد

 ۵شهروند امریکایی
متهم به نقض تحریم ایران

در انتظار لیستهای انتخاباتی

مهر

گــروه سیاســی /بامــداد امــروز ســوت
شــروع رســمی رقابــت انتخابــات
مجلــس یازدهــم به صــدا درآمــد .بر
اســاس اطالعیه ســتاد انتخابات کشور
زمــان تبلیغــات نامزدهــای مجلــس
از صبــح امروز آغاز و ســاعت  8صبح
پنجشنبه اول اسفندماه پایان می یابد.
حــاال فرصت یــک هفتــهای تبلیغات
نامزدها شروع شده اما برخالف خیلی
از دورههــای قبلــی مجلــس خبــری از
قطعــی شــدن لیســتهای انتخاباتی
تا ســاعات پایانی شــامگاه گذشته هم
نبود .تا همین دیشــب نه اصولگرایان
توانســت ه بودنــد بــه وحــدت و ائتــاف
بــرای یــک لیســت واحــد برســند و نه
اصالحطلبان موفق شدند برای دادن
یک لیســت در تهــران  30نامزد تأیید
صالحیــت شــده را معرفــی کننــد .در
اســتانها هــم هنــوز خبــری از لیســت
نامزدهــای اصالحطلــب نیســت .امــا
اوضــاع اینطــور نبایــد بمانــد .شــروع
رسمی تبلیغات انتخاباتی یعنی اینکه
اصولگرایــان بایــد ظــرف ســاعاتی نــه
چنــدان طوالنــی تصمیــم نهایی خود
را بگیرنــد و چــه بــه یک لیســت واحد
برسند و چه نرسند ،فهرستهای خود
را معرفــی کنند .همیــن جبر زمانی به
صــورت دیگــری بــرای اصالحطلبــان
هم صدق میکند؛ آنها هم چه لیست
کاملــی داشــته باشــند و چــه نــه ،باید
داشــتههای خود را در همین ســاعات
ابتدایــی آغاز تبلیغات رو کنند .چرا که
زمان برای تصمیمگیری هیچ کدام از
این گروهها نخواهد ایستاد.
ëëخبر رســانه جبهــه پایداری از پشــت
پرده لیست شورای ائتالف
اصولگرایــان دیــروز ،تــا آخریــن
ساعات باقی مانده به شروع تبلیغات
رســمی انتخاباتــی نــه تنهــا از دامنــه
دعواهــای خــود کــم نکردنــد بلکــه
نشــانههای تعمیق اختالفــات در این
جریــان هــم بــروز بیشــتری پیــدا کرد.
تــا آنجا که ســایت رجانیــوز نزدیک به
جبهه پایداری ،گزارش داد که شــورای
ائتــاف اصولگرایــان در پیامکــی بــه
نامزدهــای این جریان از آنها خواســته
تــا برای قــرار گرفتــن در فهرســت این
ائتــاف رســماً از حضــور در لیســت
جبهه پایداری انصــراف دهند .از آنجا
کــه این گــزارش دیــروز تکذیب نشــد،
میتوان با شــکی انــدک به صحت آن
نگاه کرد .شــورای ائتــاف اصولگرایان
و جبهــه پایداری بخــش اعظم وقت و
انــرژی خود را در روزهــای اخیر صرف
رو دررویی سیاســی کردهاند که از پیش
بــه «گفتوگــو بــرای وحــدت» تعبیــر
شده بود .اما نه تنها منتهی به وحدت
نشــد کــه حتــی از گفت و گو به ســمت
بگو مگوهای تند سیاســی رفت .سایت
رجانیــوز نوشــته کــه شــورای ائتــاف
اصولگرایــان در پــی ایــده «اشــتراک
صفــر» بــرای لیســت خود هســتند ،به
ایــن معنی که لیســت آنها هیچ چهره
مشــترکی بــا جبهــه پایــداری نداشــته

باشــد .پیشتــر مرتضــی آقاتهرانــی،
دبیــرکل جبهــه پایــداری هــم در نامه
خــود بــه حدادعــادل ،رئیس شــورای
ائتــاف اصولگرایــان از همیــن ایــده
«اشــتراک صفر» یاد کــرده و از آن لب
بــه گالیه گشــوده بــود .گزارش رســانه
نزدیک به جبهه پایــداری همچنین از
اخباری مبنی بر وجود «فهرســتهای
ذخیــره از ســوی اصولگرایــان» خبــر
داده اســت .بر این اســاس افــرادی که
از لیســت نهایــی جــا بماننــد احتمــاالً
مســتقالً اقــدام به انتشــار لیســتهای
خودساخته خواهند کرد.
ëëاصولگرایان نگران اختالفات امروز
رجانیــوز در پایــان گــزارش خــود
دربــاره اقدامــات شــورای ائتــاف
اصولگرایــان آورده کــه «داســتان تلخ
وحــدت اصولگرایــان به نقــاط مهمی
رســیده و اکنــون بســادگی میتــوان
دریافــت کــه مســأله اصلــی برخــی از
اعضای ائتــاف نه وحــدت حداکثری
که حذف برخی چهرهها و جریانهای
ارزشــی بــه بهانــه تکــراری وحــدت
اســت ».ایــن پایانبنــدی دقیقــاً پایان
بندی داســتان وحدت اصولگرایان در
آستانه آغاز تبلیغات رسمی انتخابات
اســت .جایی کــه مهمتــر از دو لیســته
شــدن جریان مخالفان دولت ،تنازعی
است که داخل این جریان شکل گرفته
و احتمــاالً صورتبندی اولیــه خود را در
آغــاز بــه کار مجلس یازدهــم و فرآیند
انتخابات رئیس مجلس نشان خواهد
داد .حتــی خبرگزاری فارس هم دیروز
در گزارشــی وحــدت اصولگرایــان را
مهمتــر از پیــروزی آنهــا در انتخابــات
دانســت و دلیــل ایــن اهمیــت را ایــن
گونــه توضیــح داد؛ «کافــی اســت
طرفیــن بــه ایــن مهــم توجه کننــد که
پایــگاه رأی آنها مشــترک اســت و نقار
و کینــه و اختــاف ممکــن اســت پــای
صنــدوق رأی ،یــک گروه را بــر دیگری
تفوق بخشــد اما یک بدنه اجتماعی و
مردمــی و انقالبــی را تــا مدتها دچار
انشــقاق میکند؛ بدنهای که تنها شب
انتخابــات وارد سیاســت نمیشــود و
همــه زندگیاش را بر اســاس فعالیت
سیاســی بــرای انقــاب ترتیــب داده
اســت .با ایــن توضیح هزینــه اختالف
را جبهــه انقالب اســامی میدهد و از
ضــرب چکاچک شمشــیرهای جریان
انقــاب علیــه اهریمــن کــم میکند».
تــا همیــن دیــروز هــم هنــوز بســیاری
از چهرههــای اصولگــرا ،هــر چنــد
ناامیدانه اما همچنان با اصرار بر لزوم
«وحــدت» و خطــرات نرســیدن به آن
تأکید داشــتند .از جمله محمدمهدی
زاهــدی ،رئیــس کمیســیون آمــوزش
مجلس در گفتوگو با فارس پیشنهاد
داده کــه «بعضــی از بــزرگان جریــان
انقــاب کــه خودشــان در موضوعــات
ذینفع نیســتند ،موضــوع ر ا به عنوان
یــک داور مورد رســیدگی قــرار دهند و
بــا یــک قضــاوت عادالنــه موضوعات
ر ا حــل و فصــل کننــد ».غالمرضــا

دعوت حزب اعتدال و توسعه از مردم برای شرکت در انتخابات

حــزب اعتدال و توســعه در بیانیهای با
دعــوت از مردم برای حضوری پرشــور
خبــــر و آگاهانــه در انتخابات دوم اســفندماه
مجلــس دعــوت کرد .به گــزارش ایرنا ،در بخشــی از این
بیانیــه آمــده اســت :انتخابات یکــی از ابزارهــای تحقق
عینــی آرمان نهضت ملت مســلمان ایــران ،متجلی در
شعار اصیل «استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی» بوده
ِ
و به تأســی از منویــات مقام معظم رهبــری بر ضرورت
تعهد عملــی تمامی ارکان و وفــاداران به نظام مقدس
میــراث پربرکت
جمهــوری اســامی در پاســداری از این
ِ
امــام راحــل ،تأکیــد میشــود .حــزب اعتدال و توســعه
تصریــح کــرد :این حــزب به عنــوان یکــی از جریانهای
اصیــل ،معتقــد و وفــادار بــه نظــام جمهوری اســامی،
طــی بیــش از دو دهه فعالیت در عرصه سیاســی ایران،
در همه فــراز و فرودها و به رغم محدودیتها در برخی
مقاطــع تاریخــی ،همــواره بــر ضــرورت حضــور آگاهانه
مصباحــی مقــدم ،ســخنگوی جامعه
روحانیت مبارز هم دیروز در نشســت
خبری خــود «ارائــه یک لیســت واحد
اصولگرایی» را «تأکید و آرزوی جامعه
روحانیــت» دانســت .در ایــن میــان
الیــاس نــادران عضــو شــورای ائتالف
اصولگرایــان البتــه قــدری جلوتــر از
توصیههــای معمول رفت و در توئیتی
نوشــت« :بعــد از نوســانات سیاســی
روزهــای اخیــر از اردوگاه اصولگرایــان
خبرهای خوشــی میرسد .منتظر یک
لیســت واحــد مقبــول و البتــه کار آمد
باشــید ».اما ســؤال این است که چقدر
خبر او میتواند جدی باشد؟
ëëنشانههای ائتالف؟
تا دیــروز هر چــه نشــانه در اردوگاه
اصولگرایــان بود ،چندان رو به ســویی
نداشــت کــه خبــر الیــاس نــادران را
تأییــد کنــد .تنهــا نشــانه مثبــت بــرای
تأییــد ایــن خبــر هــم گفتوگــوی
مرتضــی آقاتهرانــی و در نهایــت
واکنــش محمدباقــر قالیبــاف بــه آن
بــود .آقاتهرانــی دیــروز در گفتوگــو با
«فارس» با بیان اینکه تالش میکنیم
تــا در چنــد روز آینــده وحدتــی در
انتخابات پیشرو حاصل شود ،گفت:

و مشــارکت حداکثــری آحــاد مــردم در انتخابــات تأکید
داشــته و با اعتقــاد به این مهم که حضــور نامزدهایی از
همــه ســایق ،حــق مســلم رأیدهنــدگان و جناحهــای
سیاســی و از پیشنیازهــای برگــزاری انتخاباتــی پرشــور
اســت ،از هیچ کوششــی برای رقابتیتر شــدن انتخابات
دریغ نکرده است .این بیانیه خاطرنشان کرد :با عنایت
به شــرایط داخلی کشــور ،تهدیــدات فزاینــده خارجی و
لــزوم وحدت و انســجام ملی ،تــداوم و تعمیــق آرایش
سیاســی احزاب و جریانهــای همســو در انتخابات آتی
ضروری به نظر میرســد .لذا از کلیــه این گروهها دعوت
میشــود تــا در فرصــت کوتــاه باقیمانده ،بــرای تقویت
تعامالت فیمابین و حمایــت از نامزدهای مورد توافق
تــاش کنند .بر همین اســاس نیز از تشــکیالت حزب در
همه اســتانها خواسته شده اســت همراهی با جریانها
و احــزاب همســو را بنابــر اقتضائات محلــی در هر حوزه
انتخابیه با جدیت در دستور کار قرار دهند.

«اگر به وحدتی دست پیدا کنیم جبهه
پایداری لیست را در انتخابات پیشرو
ارائــه نخواهد کــرد و جریــان انقالب با
یک لیســت وارد انتخابات میشــود».
قالیبــاف هــم ســاعاتی بعــد از انتشــار
این گفــت و گو در توئیتر خود نوشــت:
«مصاحبــ ه (مرتضــی آقاتهرانــی) را
دیــدم فرصــت خوبــی بــرای وحــدت
نیروهــای انقــاب ایجاد شــده اســت.
لیست را قطعی نکردهایم تا انشاءاهلل
نتایــج خوبــی حاصــل شــود ».حــاال
اینکه در آســتانه آغاز تبلیغات رسمی
انتخابات و بعــد از آن نامهنگاریهای
سرگشــاده آقــا تهرانــی و حدادعــادل
علیــه همدیگــر و بیانیــه ابتــدای هفته
جبهــه پایــداری علیــه شــورای ائتالف
اصولگرایــان ،چقــدر بایــد جمــات
مختصــر آقاتهرانــی ،الیاس نــادران و
قالیباف را دربــاره وحدت اصولگرایان
جــدی گرفــت ،ســؤالی اســت کــه بــه
نظــر نمیرســد برای مشــخص شــدن
جوابش نیاز به صبر طوالنی باشــد .در
فاصله کوتــاه  10روزه تــا انتخابات ،اگر
واقعاً پایه ائتالف در میان اصولگرایان
قــوی باشــد ،همین امــروز و فــردا باید
لیســت مشترکشــان منتشــر شــود.

توافق جامعتین

توضیحات «عرف» درباره قانون نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی

نشست مشترک کاندیداهای جامعتین
(جامعــه روحانیــت مبــارز و جامعــه
مدرســین حــوزه علمیــه قــم) در دفتــر
مرکــزی جامعــه روحانیت برگزار شــد.
بهگــزارش فــارس درایــن نشســت،
حجتاالســام مصطفــی پورمحمدی
دبیــر عالی جامعــه روحانیت مبــارز بر
توافق صورت گرفته از ســوی جامعتین
در خصــوص ارائــه لیســت مشــترک
برای انتخابــات میــان دورهای مجلس
خبــرگان رهبــری ،اشــاره کــرد و گفــت:
بیشــک این اتفــاق نظر و ایــن حرکت
مشترک از سوی دو نهاد عالی روحانیت
در کشــور و در آســتانه انتخابــات ،امری
مبارک و تعیینکننده اســت .وی افزود:
جامعتین در خصوص نامزدهای خود
در  ۵اســتان خراســان رضوی ،خراسان
شمالی ،فارس ،قم و تهران به اشتراک
نظر رســیدند و فهرست مشــترکی ارائه
دادند که امیدواریم دراین پنج اســتان،
انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان
نیــز بــا مشــارکت پرشــور مــردم برگــزار
شــود .انتخابــات میانــدورهای خبــرگان
رهبــری همزمــان با انتخابــات مجلس
در دوم اســنفدماه در  5حــوزه برگــزار
میشود .دیروز ستاد انتخابات کشور در
اطالعیهای اعالم کرد که علی فالحیان
هم به جمــع نامزدهای خبــرگان برای
حوزه استان تهران اضافه شده است.

رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور در
توضیحاتی درباره مفاد قانون شفافیت
و نظــارت بر تأمین مالــی فعالیتهای
انتخاباتی در انتخابات مجلس شــورای
اسالمی ،تأکید کرد که مطابق این قانون
هــم نحــوه دریافــت و پرداختهــای
نامزدهــا و هم نحــوه و محل هزینه این
منابع روشن شده است.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
وزارت کشــور ،جمــال عرف با اشــاره به
اینکــه در مــاده دوم ایــن قانــون اعــام
شــده اســت که هیچ نامزدی نمیتواند
خــارج از ایــن قانــون کمکهــای مادی
و غیرمــادی دریافــت کنــد ،اظهارکــرد:
در مــاده ســوم ایــن قانــون اعالم شــده
کــه امــوال و داراییهــای شــخص
نامــزد ،کمکهــای احــزاب و گروههای
سیاســی ،کمکهــای افــراد حقیقــی
ایرانــی و منابــع عمومــی کــه میتوانــد
در اختیــار نامــزد قــرار بگیــرد ماننــد
ســالنهای اجتماعــات ،جایگاههــای
نصب تبلیغــات و امثال آن جزو منابع
قانونــی محســوب میشــوند .او دربــاره
محتوای مــاده چهارم قانون شــفافیت
و نظــارت بر تأمین مالــی فعالیتهای
انتخاباتــی گفــت :در ایــن مــاده نحــوه
دریافــت و پرداختهــای نامزدهــا
روشــن شده اســت .بر این اساس تأکید
شــده که هم فــرد پرداختکننــده ،اعم

درباره انتخابات خبرگان

موضوعــی بــود کــه روز  22بهمــن نیز
همزمان از سوی عباسعلی کدخدایی،
سخنگوی شورای نگهبان و حسینعلی
امیــری ،معــاون پارلمانــی رئیــس
جمهوری هــم مورد تأکید قــرار گرفته
بــود .با ایــن وجود اما خبری از اســامی
مشــخص نامزدهــای اصالحطلبی که
مجــدداً در روزهــای اخیــر صالحیــت
آنهــا مــورد تأییــد قــرار گرفتــه وجــود
ندارد .اما علــی صوفی ،دبیرکل حزب
پیشــرو اصالحات و از اعضای شــورای
عالــی سیاســتگذاری اصالحطلبان به
«ایلنــا» گفته اســت کــه «افزایش آمار
تأیید صالحیت شــدگان اصالحطلب
تا روز چهارشــنبه و هرچنــد دیرهنگام
میتوانــد تصمیــم شــورای عالــی را
بــرای عــدممشــارکت و ارائــه لیســت
در انتخابــات تغییــر دهــد ».تــازه
در همیــن شــرایط هــم محمدعلــی
افشــانی شــهردار ســابق تهران و عضو
شــورای مرکزی حــزب اعتماد ملی که
یکــی از نامزدهــای سرشــناس جریان
اصالحــات محســوب میشــد ،طــی
نامهای به فرمانداری تهران از نامزدی
در یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس
شورای اسالمی اســتعفا کرد .همزمان
اســماعیل گرامیمقــدم ،ســخنگوی
حــزب اعتمــاد ملــی از تغییــر حــوزه
محمدرضــا خباز عضو حــزب اعتماد
ملی از تهران به کاشمر خبر داده است
و خبرگــزاری فــارس نیز گــزارش داده
کــه احمد مازنی و فاطمــه ذوالقدر نیز
حــوزه انتخابیه خــود را از تهران تغییر
دادهاند .بر اســاس این گزارش ،احمد
مازنــی در حوزه گــرگان رقابت خواهد
کــرد و ذوالقدر هم شــانس خــود را در
مینــاب آزمایش میکنــد .پیشتر هم
خبر تغییر حــوزه محمدعلی وکیلی از
تهــران به شــیراز گزارش شــده بود .در
این شرایط دیروز سیدهادی خامنهای،
دبیرکل مجمع نیروهــای خط امام به
«ایلنا» گفته اســت کــه «اصالحطلبان
چــون نیــرو ندارند ،لیســت نمیدهند
امــا در انتخابــات شــرکت خواهنــد
کــرد ».در جریان اصالحات از یک ســو
حــزب کارگــزان اعالم کرده که لیســتی
جداگانــه و احتماالً با حــدود  20نامزد
ارائــه خواهــد کــرد و از ســوی دیگــر 12
حــزب که سرشــناسترین آنهــا حزب
مردمســاالری اســت در قالــب یــک
ائتــاف تــاش میکننــد بــه لیســتی
 30نفــره در تهــران برســند .لیســتی
کــه در آخریــن ســاعات باقــی مانده تا
آغاز تبلیغات رســمی هنــوز هیچ خبر
مشــخصی از محتوای آن منتشر نشده
بود .چه آنکه دیروز در چنین شرایطی
محمدرضا عارف ،رئیس شورای عالی
سیاســتگذاری اصالحطلبان باز هم بر
کم بودن تعداد نامزدهای مورد وثوق
جریان اصالحات در تهران تأکید کرده
و گفته کــه «امیدوار هســتیم با همین
چهرههــای اصالحطلبی کــه در تهران
تأییــد صالحیــت شــدهاند بتوانیــم
لیست قابل قبولی ارائه دهیم».

امــا باز هــم تا همیــن فاصلــه کم یک
ســؤال دیگر نیــز باقی میمانــد؛ اینکه
معطل گذاشــته شدن لیســت شورای
ائتالف به گفته قالیبــاف با هدف صبر
کردن جهت رسیدن به توافق با جبهه
پایــداری بــوده یــا تأثیــر اعتراضهای
پرشــمار اصولگرایان به لیســتی که روز
سهشنبه منتشر شده بود؟
ëëاصالحطلبان همچنان سرگرم
پیدا کردن نامزد
اردوگاه اصالحطلبــان امــا بــرای
انتخابات آرایشــی کامالً متفاوت دارد.
اگــر در میــان اصولگرایــان صحبت بر
ســر این اســت که آیــا میتــوان از دو یا
سه لیست متنوع به یک لیست متحد
رســید در میــان اصالحطلبان مســأله
اینگونه اســت که آیا اصالً امکانی برای
دادن یــک لیســت کامــل فقــط بــرای
تهران وجــود دارد یا خیــر؟ به گزارش
جمــاران دیــروز علــی جنتــی ،رئیــس
ستاد انتخابات حزب اعتدال و توسعه
خبر داده که «در تهران ظاهراً تعدادی
از اصالحطلبان تأیید صالحیت شدند
و ممکــن اســت بــه ائتالف برســند اگر
تعــدادی از آنهــا ائتالف کننــد ممکن
اســت مشــارکت بیشــتر شــود ».ایــن

منابع و محل هزینه نامزدها باید مشخص باشد
از شــخص حقیقــی ،حقوقی یــا احزاب
و گروههــا مشــخص شــوند و همچنیــن
شــخص دریافت کننده هــم باید با ذکر
نــام و نــام خانوادگــی مشــخص شــود.
در ماده بعد نیز اشــاره شــده اســت که
حداکثــر هزینه هر نامــزد را باید وزارت
کشــور پیشــنهاد کند و در هیأت مرکزی
نظــارت تصویــب شــود .رئیــس ســتاد
انتخابات کشــور درباره محل هزینهکرد
فعالیتهــای انتخاباتی هم تأکید کرد:
در مــاده ششــم مشــخص شــده اســت
که کجــا بایــد هزینههــا صــورت بگیرد.
ایــن محلهــا عبارتنــد از :هزینههــای
مربــوط به دایر کردن محل ســتاد ،دوم
برقــراری تجمعــات عمومــی ،ســوم
هزینــه تبلیغات مجــاز و در نهایت هم
حقالزحمههایــی کــه بــه اشــخاص در
ســتادها میتوان پرداخت کرد .معاون
سیاســی وزارت کشــور ادامــه داد :ماده
هفتم نیز مشخص میکند که هر نامزد
بایــد حســابی را بــرای واریز و برداشــت
در یکــی از بانکهــای معتبر و مجوزدار
از بانــک مرکــزی ،افتتــاح و آن را اعالم
کنــد .همچنین در ماده هشــتم تکلیف
شــده اســت کــه هــر کــدام از نامزدهــا
بایــد فــردی را به عنــوان مســئول مالی
مشــخص کنند .البته بر اســاس تبصره
یــک ایــن مــاده خــود داوطلــب هــم
میتواند مســئول مالی باشد که طبیعتاً

بایــد گزارشهــای الزم را ارائــه دهــد.
عرف با اشاره به تکلیف این قانون برای
راهانــدازی ســامانه مالــی توســط وزارت
کشــور در ادوار بعدی انتخابــات ،درباره
ماده دهم افزود :این ماده درباره اســناد
مالی است که باید مشخص شوند و باید
از ســوی شــخص نامــزد حداکثــر  ۲۰روز
بعــد از رأیگیری بــه فرمانداری ارســال
شــود .این اســناد از طریق فرمانداریها
به وزارت کشور و هیأت مرکزی انتخابات
ارســال خواهد شــد .او بــا بیــان اینکه در
مــاده یازدهم تخلفات مــورد بحث قرار
گرفته اســت ،اظهارکرد :بر ایــن مبنا اگر
تخلــف صــورت بگیــرد ،مجازاتهــای
تعزیــری درجــه  ۶به آن اطــاق خواهد
شــد و همچنیــن محرومیــت از نامزدی
طی یک یــا دو دوره بعدی انتخابات در
انتظــار فرد متخلف خواهد بود .در ماده
پایانی هم ماده  ۵۷قانون که به موضوع
تبلیغات میپردازد ،اصالح شده است.
قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی
فعالیتهــای انتخاباتــی در انتخابــات
مجلس شورای اسالمی ،در جلسه علنی
یکشنبه  6بهمن  1398تصویب شد و در
 14این ماه از ســوی رئیــس جمهوری به
دستگاههای اجرایی ابالغ شد.
ëëرقابت بیــش از  ۷هزار نفــر برای ورود
به مجلس
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور در

گفتوگــو بــا «صــدا و ســیما» هــم از
رقابــت  ۷هــزار و  ۱۴۸نفــر بــرای ۲۹۰
کرســی نمایندگــی در مجلــس در ایــن
دوره از انتخابــات خبــرداد .عــرف بــا
بیــان اینکه مــا احراز نشــدن صالحیت
نداریــم ،در واقع یا نامزدهــا تأیید یا رد
شــده اند ،اظهارکــرد :صالحیت  ۷هزار
و  ۲۹۶نفر تأیید نشــده اســت .او با بیان
اینکــه از  ۲۴بهمــن مــاه (امــروز) وارد
مرحلــه تبلیغات نامزدهــای انتخاباتی
میشــویم و ایــن فرآینــد تــا  30بهمــن
ادامــه دارد ،بــه همه نامزدها ،ســتادها
و کســانی که آنهــا را پشــتیبانی میکنند
توصیــه کرد قانون را رعایت کنند و وارد
بحث تخلفات تبلیغاتی نشوند.
رئیس ســتاد انتخابات کشور با بیان
اینکــه پهــن کــردن ســفرههای بــزرگ

جــزو تخلفــات تبلیغاتــی در انتخابات
محســوب میشــود ،تصریــح کــرد:
براســاس قانــون ،امــکان خلــع افــراد
از شــرکت در انتخابــات مجلــس بــه
عنوان نامزد به دلیــل جرایم تبلیغاتی
وجود دارد .براســاس قانــون انتخابات
فصــل تبلیغات مشــخص شــده اســت
و اینکــه کســانی که تخلــف میکنند چه
مجازاتــی دارند ما حتی قبــل از تعیین
نامزدها ،کســانی را کــه تأییدصالحیت
خود را مســلم میدانســتند و تبلیغات
زودهنگام داشــتند بررسی کردیم .مثالً
در جایی کسی ســفره بزرگی پهن کرد و
در شبکههای اجتماعی هم منتشر شد؛
اینهــا قطعاً جزو تخلفات اســت و با آن
برخورد خواهد شد.
عــرف در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره
تخلفــات انتخاباتــی نامزدها در فضای
مجــازی نیــز گفــت :در فضــای مجازی
حتــی کار بــه جایــی رســیده اســت کــه
لوگــوی ســتاد انتخابات کشــور هــم (به
صــورت جعلی) اســتفاده شــده اســت
کــه ما به پلیــس فتا نامه زدیــم و اعالم
کردیم که این موضوع را پیگیری کنند.
دیــروز همچنین فرمانــداری تهران
اســامی نامزدهــای تأیید شــده رااعالم
کــرد کــه بــر ایــن اســاس  1453نفــر در
حوزه انتخابیه شــهر تهــران رقابت می
کنند.

خبر اول اینکه ،وزارت دادگستری امریکا پنج شهروند
امریکایــی از ایالتهــای تگزاس و نیویــورک را به نقض
تحریمهــای نفتی ایران متهم کرد .به گزارش ایســنا به
نقــل از رویتــرز ،وزارت دادگســتری امریکا روز سهشــنبه
اعــام کرد کــه این پنــج نفر را بــه مخفــیکاری و نقض
یــک قانون بینالمللی تجــارت از طریق ترتیــب دادن خرید نفت ایران و
فــروش آن به پاالیشــگاهی در چین ،متهم کرده اســت« .دنیل ری لین»،
رئیس شــرکت خصوصی اســتک رویالتیز و ال.ال.ســی شرکتی در تگزاس
کــه مــواد نفتــی و معدنی میفروشــد ،از جمله متهمان هســتند .این پنج
نفر متهم شــدهاند که از ژوئیه ســال  ۲۰۱۹تا فوریــه  ۲۰۲۰به طور مخفیانه
هماهنگیهایی را به منظور خرید نفت ایران و ارسال آن به یک پاالیشگاه
نامعلــوم چینی انجــام میدادهاند .وزارت دادگســتری امریــکا اعالم کرد
کــه اگر حکم صادر شــود ،متهمان حداکثر به  ۲۵ســال زنــدان و پرداخت
جریمــهای تا  ۱.۲۵میلیون دالر محکوم خواهند شــد .همزمان دادســتانی
نیویــورک به اتهام جرایــم بانکی و دروغ گفتن به بازجویــان فدرال ،علیه
بهرام کریمی ،شــهروند ایرانی-کانادایی  ۵۳ساله اعالم جرم کرده است.
طبق ادعای مقامات امریکایی ،وی در انتقال حدود  ۱۱۵میلیون دالر پول
بــه ایــران و ونزوئال با اســتفاده از نظام مالی امریکا متهم اســت که بخش
زیادی از این پولها صرف هزینه ساخت  7هزار واحد مسکونی در ونزوئال
شده است.

واکنش انجمن صنفی
به تفتیش منازل روزنامهنگاران

خبر دیگر اینکه،همزمان با انتشــار اخباری مبنــی بر تفتیش منزل چند
روزنامهنــگار ،انجمــن صنفــی روزنامهنگاران اســتان تهــران فراخوانی در
اینبــاره منتشــر کرد .به گــزارش ایرنا ،در متــن این فراخوان آمده اســت:
بــا توجه به انتشــار اخباری دربــاره مراجعه مأموران به منــزل یا محل کار
برخــی همــکاران روزنامهنــگار و بازرســی وســایل و ضبط برخــی از آنها از
قبیــل لپ تــاپ و گوشــی موبایل آنــان ،همکارانی که دچار این مشــکالت
شــدهاند ،میتواننــد درصــورت تمایــل جهــت پیگیــری رســمی و قانونی
انجمــن از طریــق مراجــع ذیربط ،گــزارش دقیق ،با ذکــر جزئیات ماجرا
را بــرای انجمن صنفــی روزنامهنگاران اســتان تهران ارســال نمایند تا در
تعامــل با دســتگاههای قانونــی ،اقدامــات و پیگیری مناســب جهت حل
و فصــل موضوع انجام شــود .امیدواریم که مســئولین مربوطــه با رعایت
اصــول تعامــل ،علل و مســتندات قانونی را اعــام کرده و نســبت به رفع
مشکل همکاران ما اهتمام ورزند.

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران مطرح نیست

دســت آخر اینکه ،مدیر اداره منع گســترش و کنترل تســلیحات وزارت
امــور خارجــه روســیه گفــت که فعــاً هیــچ مذاکره رســمی بــرای بازبینی
قطعنامــه ( ۲۲۳۱قطعنامه برجام) یا تمدید تحریم تســلیحاتی ایران در
کار نیســت .به گزارش ایســنا ،والدیمیر یرماکوف در گفتوگو با خبرگزاری
اســپوتنیک گفــت که در حال حاضــر ،امکان تمدید معاهــده منع تجارت
تســلیحاتی اعمال شــده بر ایران که طبق برجام در ماه اکتبر مدت آن به
پایان خواهد رســید ،مورد بحث در شــورای امنیت ســازمان ملل نیســت.
یرماکــوف دربــاره اینکه آیا مذاکرهای بر ســر تمدید ایــن معاهده در حال
انجام شدن است یا نه ،اظهار کرد :من به شما اطمینان میدهم که هیچ
مذاکرهای بر ســر بازبینی قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت سازمان ملل نه
در شــورای امنیت و نه در هیچ جای دیگری به طور رســمی در حال انجام
گرفتن نیست.

دعوت شورای هماهنگی تبلیغات
برای حضور در اربعین شهید سلیمانی

شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی از مــردم دعــوت
اخبـــار کــرد تــا در مراســم اربعیــن شــهادت ســپهبد حاج قاســم
ســلیمانی که امشــب در مصالی امام خمینــی(ره) برگزار
میشود ،حضور یابند .به گزارش خبرگزاری تسنیم ،متن دعوتنامه شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی به شرح زیر است:
رب الشـهـداء و الـصـدیقیـن
بـســم ّ
مراسم اربـعیــــن ســـــردار ســرافــراز ســپاه اســــام و فــرمـانـده مـحبــوب
دلها ،سـپهبـد شــهیـــد حـــاج قاســـم سـلیـمـانـی و مـجــاهــد فـیسـبیـلاهلل
ســردار ابـومهــدی المـهنـدس و یـاران وفـادارش ،هــمزمان بـا اذان و اقـــامه
نمــــاز جمــاعت مغــرب و عشــــای پنــجشــنبــه شــب  24بـهمن مــاه 1398
در مصالی بـــــزرگ حضــــرت امــام خـمیـنـــی(رحمت اهلل علیه) تــهـران با
حضور ملـت قـدرشــــناس و فـهـیـم و خانوادههای معظم شهدا ،جانبازان،
رزمندگان و مســئوالن عـالیــرتبــه کشـوری و لشکری بـرگـزار خـواهد شـد.
با تـقـدیـــر و ســــپاس مجـــدد قلبـــی از عظـــمت ملـــت رشـــید در خلــق
حمـاســـــه شـکـــو ِه بـصـــیرت و اقـتــــدار در آوردگاه راهپیـــمایی یــــوم اهلل 22
بـهمــــن؛ از عمـــوم مـردم عـزیـــز ایـران اسـالمی دعـــوت میکند تا با حضور
پرشــور و شــعور خــود در ویژه مراســم چهلمین روز شــهادت این شــهیدان
گرانقــدر ،ضمــن گرامیداشــت نــام و یــاد و زندهنگاهداشــتن خاطــره آنان،
اعــالم کنند که گرچه شهید حاج قاسم سلیمانی دیگر کنار ما نیست اما راه
و اندیشــههای راهبــردی او پر طرفــدار و پر حرارتتر از قبل توســط مردمان
حماسهساز این سرزمین و تمامی وفاداران و فرزندان برومند مکتب نورانی
شهید ســلیمانی در «جبهه بیداری و مقاومت اسالمی» در منطقه و سراسر
جهان تا پاک کردن هرگونه ظلم و استکبار در سطح جهان و محو کامل غده
سرطانی رژیم اشغالگر قدس از صحنه روزگار ادامه خواهد داشت.

امارات از تنشزدایی با ایران حمایت میکند

وزیر مشاور امارات در امور خارجه با طرح ادعاهایی علیه ایران گفت که
کشــورش از تنشزدایی با ایران و لزوم رســیدن به راه حل سیاســی حمایت
میکنــد .به گزارش ایســنا به نقــل از العربیه ،انور قرقاش در یک ســخنرانی
گفــت کــه ایران از طریــق آنچــه وی فعالیتهــای تحریک آمیــز میخواند،
اهدافــش را محقــق نخواهد کــرد .وی تأکید کرد که امــارات از تنشزدایی با
ایران و لزوم رســیدن به راه حل سیاســی حمایت میکنــد .قرقاش در ادامه
مدعی شد که دخالتهای کشورش در یمن به منظور خارج کردن این کشور
از دایــره نفوذ ایران بــود .همزمان روزنامه رای الیوم نوشــت :چند روز پیش
از آنکه جنگ یمن وارد ســال ششــم خود شــود ،دولت امارات اعالم کرد که
تمــام نیروهایش را از یمن خارج کرده و مأموریت آنها را به ســربازان یمنی
تحت آموزش خود ،میسپارد.

تکذیب خبر شلیک موشک از کرمانشاه

یــک منبــع آگاه در نیروی هوافضای ســپاه پاســداران گفت :خبر شــلیک
موشــک از ســوی ایران به ســوی هدف نامشــخص صحت ندارد .به گزارش
باشــگاه خبرنگاران جوان ،سهشنبه شب شــایعاتی درباره شلیک موشک از
کرمانشــاه در برخی کانالهای خبری غیر رســمی مطرح شــده بــود .اما این
منبع آگاه گفته که نیروی هوافضای ســپاه پاسداران هیچ عملیاتی نداشته و
هیچ موشکی شلیک نشده است.

