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چرامدیرعاملموسسه»ثامنالحجج«دستگیرنمیشود؟
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسالمی از قوه قضائیه خواست که مدیرعامل شرکت »ثامن الحجج« را دستگیر 

کند تا بسیاری از مسائل پشت پرده روشن شود.
عطا ءالله حکیمی نماینده مردم رودبار در مجلس شــورای اســالمی امروز دوشــنبه 5 بهمن مــاه در جمع خبرنگاران 
در راهروی مجلس شــورای اســالمی با طرح این ســوال که چرا تاکنون هیــچ برخوردی با موسســه غیرمجاز مالی 
»ثامن الحجج« نشــده است؟ گفت: این در حالی اســت که چندین هزار میلیارد تومان از پول های مردم در اختیار این 

موسسه بوده و کسی هم نمی داند که کجا رفته است.
وی با اشــاره به اینکه دفتر مرکزی موسسه »ثامن الحجج« ستاد مرکزی انتخابات یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در سال 92 بوده است اظهار 

داشت: باید پرسید چه ارتباطی میان دفتر مرکزی موسسه »ثامن الحجج« و مدیرعامل آن آقای میرعلی با فعالیت های انتخاباتی بوده است؟
حکیمی گفت: به تبع می توان نتیجه گرفت که هزینه های انتخاباتی یکی از کاندیداها از این موسسه و پول های مردم که در آن گذاشته اند تامین شده 
اســت. وی با درخواست جهت ارائه توضیح شفاف برای مردم در این باره خاطرنشان کرد: با مدیرعامل موسسه »ثامن الحجج« هیچ برخوردی صورت 

نمی گیرد و کسی هم دنبال او نیست و هر کاری که می خواهد آزادانه انجام می دهد.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسالمی از قوه قضائیه خواست که مدیرعامل شرکت »ثامن الحجج« را دستگیر کند تا بسیاری از مسائل پشت 

پرده روشن شود.

انتشاراسامیداوطلبانردصالحیتشدهقانونینبود
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان البرز گفت: عامل انتشار لیست محرمانه داوطلبانی که صالحیت آنها تایید یا 

احراز نشده شناسایی می شود.
حجت االســالم محمدحســین روحی یزدی اظهار کرد: هیات نظارت اســتان البرز اســامی کاندیداهای مجلس رد 
صالحیت شده و همچنین داوطلبانی که صالحیت آنها احراز نشده را به صورت محرمانه به فرمانداری ارائه کرده بود، 

ولی متاسفانه این اسامی در فضای مجازی علنی شد.
وی خاطرنشان کرد: اعالم اســامی این کاندیداها در فضای مجازی، بازی با آبروی آنها بوده و نه از لحاظ قانونی و نه 

از لحاظ شــرعی و انسانی مورد تایید نیست. روحی یزدی افزود: اینکه چه کسی این لیست را در اختیار برخی رسانه ها قرار داده در حال بررسی است و 
بدون شک در صورت شناسایی با وی برخورد قانونی خواهد شد.

این مسئول توضیح داد: هیات نظارت استان از عامالن انتشار این لیست محرمانه شکایت کرده و بدون شک این اقدام قانونی آنها بی پاسخ نخواهد ماند.
رییس هیات نظارت بر انتخابات اســتان البرز بیان کرد: فعالیت در شبکه های مجازی چارچوب و قواعد خاص خود را دارد و فعاالن این حوزه نباید از 

این چارچوب خارج شوند.
روحی یزدی در پایان گفت: بدون شک فضای شبکه های اجتماعی و مجازی در روزهای باقی مانده تا انتخابات به دقت رصد می شود و با کسانی که 

با انتشار مطالب بی پایه و اساس قصد تخریب یا تبلیغ مغرضانه کاندیدایی را داشته باشند برخورد می شود.

اروپامقصداولینسفر
پسابرجامیروحانی

حســن روحانی امروز به اروپا رفت تا پس از 10 سال، 
اولین رئیس جمهور ایران باشد که به دعوت مقامات 
رسمی به این قاره می رود، همچنین اولین سفر رئیس 
جمهور ایران پس از برجام. قرار بود این سفر 23 آبان 
انجام شــود که هم زمان شــد با حمالت تروریستی 
پاریس. حاال روحانی همراه بــا هیئتی بلند پایه عازم 
رم شده است و پس از آن به واتیکان و پاریس خواهد 
رفت. در این ســفر، روحانی را 6 وزیر کابینه همراهی 
می کنند و یــک هیئت ١٢٠ نفره تجــاری نیز همراه 

رئیس جمهور هستند. 
دیــدار و گفت وگو بــا رئیس جمهور، نخســت وزیر، 
تعــدادی از ســرمایه گذاران و صاحبــان صنایــع 
بزرگ ایتالیــا و مقام هــای بلندپایه این کشــور جزء 
برنامه های رئیس جمهور ایران در سفر به ایتالیاست. 
از برنامه هــای ســفر روحانی به واتیــکان، مالقات 
و گفت وگو با پــاپ رهبر کاتولیک هــای جهان و نیز 
دیــدار با نخســت وزیر واتیکان اســت. روحانی پس 
از آن بــه پاریس خواهد رفت. مالقــات و گفت وگو با 
مقامات بلندپایه فرانســه، مدیرکل یونسکو و مدیران 
اقتصادی فرانســه از برنامه های روحانی در پاریس 

اعالم شده است. 
حسن روحانی امروز در فرودگاه مهر آباد پیش از آغاز 
ســفر دوره ای خود به دو کشــور ایتالیا و فرانســه در 
جمع خبرنگاران با تشریح اهداف سفرش گفت: این 
سفر در مقطع تاریخی بســیار مهم و پسا برجام و پسا 
تحریم انجام می شــود و از این رو از اهمیت بسزایی 

برخوردار است. 
روحانــی در بدو ورود به فردگاه رم از ســوی وزیر امور 
خارجه ایتالیا و ســپس رئیــس جمهــور ایتالیا مورد 
استقبال قرار گرفت. رییس جمهور در دیدار امروزش 
با رئیس جمهور ایتالیا تروریسم را بزرگ ترین معضل 
منطقه و تهدیدی برای اروپا و سراسر جهان دانست 
و اضافه کرد: بــدون همکاری هــای جامع و جدی 
نمی توان تروریسم را ریشه کن کرد و بدون شک اگر 
خاورمیانه بی ثبات شــود، آثار خسارت بار آن به اروپا 

هم می رسد. 
روحانی با تاکید بر اینکه مشــکالت موجود در برخی 
کشــورهای منطقه راه حل سیاسی دارد و نه راه حل 
نظامی، اظهار داشــت: ایران و ایتالیــا به عنوان دو 
بازیگر مهم در منطقــه خاورمیانه و اتحادیه اروپا می 
توانند در مسیری که منافع دو ملت، منطقه و جهان 
را تضمین می کند؛ همکاریهای موثر و سازنده ای با 

یکدیگر داشته باشند. 
وی با تاکید بر اهمیت گســترش روابط با کشورهای 
اروپایی بویژه کشــورهایی که در گذشته روابط خوبی 
با ایران داشــته اند، از بررســی و توافق دو سند مهم 
 در جریــان این ســفر چهــار روزه به فرانســه و ایتالیا 

خبر داد.
گفتنی اســت روحانی به دعوت رســمی نخســت 
وزیــر ایتالیا، به رم ســفر کرده اســت. وزیــر امور 
خارجــه ایتالیــا در مــرداد مــاه گذشــته در ســفر 
وزیــر  ایــران، دعوتنامــه رســمی نخســت  بــه 
 ایــن کشــور را بــه رئیــس جمهــور ایــران تحویل 

داده بود. 
ایتالیــا از جمله نخســتین کشــورهایی اســت که 
پــس از پیروزی حســن روحانی در دولــت یازدهم 
رویکرد مثبت و واقع بینانه ای در قبال ایران اتخاذ 
کرد کــه منجر به تحــرکات خوبی میان دو کشــور 
 در حــوزه هــای سیاســی، اقتصــادی و فرهنگی 

شد.

همه به دنبال ائتالف
اصالح طلبان نامزد کم دارند، اصولگرایان زیاد آوردند

با گذشــت یک هفته از شوک ردصالحیت ها، اصالح طلبان اعالم کرده اند از 
صحنه انتخابات کنار نخواهند رفت. آن ها می گویند با اینکه تعداد نامزدهایشان 
بســیار کم اســت، لیســت ارائه می کنند. در عین حال امروز بار دیگر سخن از 
ائتالف اصالح طلبــان و معتدل ها و حتی اصولگرایــان معتدل به میان آمد و 
غالمحســین کرباســچی گفت با توجه به میزان ردصالحیت ها شاید اصالح 

طلبان به این نتیجه برسند.
اما موضوع ائتالف مختص اصالح طلبان نیســت. معتدل ها هم هر از گاهی 
حرف از ائتالف با اصالح طلبان و اصولگرایان مســتقل و میانه رو می زنند. در 
عین حال اصولگرایان نیز همچنان در پی وحدت اند و امروز برخی شان اعالم 
کرده اند شــاید حضوران را فدای وحدت اصولگرایان کنند. درواقع درحالی که 
اصالح طلبان و معتدالن با کم بودن کاندیداها روبه رو هستند، اوضاع در اردوگاه 
اصولگرایان به عکس است. آنجا کاندیداها آن قدر زیاد هستند که اصولگرایان 

مجبورند برای ارائه لیست مشترک تعدادی از کاندیداهایشان را حذف کنند.

امکان ائتالف اصالح طلبان و اصولگرایان معتدل
بحــث ائتالف اصالح طلبان و معتدالن و اصولگرایــان میانه رو چند ماه پیش 
بود که از ســوی اصالح طلبان میانه رو و نیز معتــدالن و به منظور جلوگیری از 
ورود اصولگرایان تندرو به مجلس مطرح شــد. موضوعی که با واکنش بزرگان 
اصالح طلبان روبه رو شــد. به گفته آن ها اوال با توجه به اینکه اصالح طلبان و 
اصولگرایان از دو جریان متفاوت هستند و اختالفات اساسی باهم دارند، چنین 
چیزی امکانپذیر نیست. ثانیا اینکه این کار مفید هم نیست و بهتر است این دو 

جریان در رقابت با هم وارد مجلس شوند.
امــا حاال و بــا ردصالحیت های گســترده نامزدهای اصالح طلــب، بار دیگر 
این موضوع مطرح شــد. غالمحسین کرباسچی شــهردار اسبق تهران و دبیر 
کل حزب کارگزاران ســازندگی درباره احتمال ارائه لیســت مشــترک از سوی 
اصالح طلبــان و اصول گرایان معتدل با توجه به رد صالحیت ها گفت: ممکن 
است دوستان با توجه به شــرایط به چنین نتیجه ای برسند و لیست مشترکی را 

ارائه کنند.
این موضوع از سوی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه نیز مطرح شد. دهقان در 
مورد احتمال ائتالف اعتدالیون با اصالحات و ارائه لیســت مشترک انتخاباتی 
توســط این دو جریان، گفت: آنطور که شــواهد و قرائن نشــان می دهد، تمام 
اصالح طلبان، اعتدالیون و حتی معتدلین اصولگرا و مســتقلین اعتدال گرا در 

انتخابات پیش رو چاره ای جز وحدت کلمه و ارائه لیست مشترک ندارند.

وی تاکید کرد: گرچه تا به اینجای کار تعداد کاندیداهای شاخص اصالح طلب، 
اعتدالیون و معتدلین اصولگرا در تهران که از سوی شورای نگهبان صالحیت 
شان تأیید شده است به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد، اما امیدواریم که پس 
از اعالم نظر نهایی شورای نگهبان، بتوانیم در قالب یک لیست واحد، جمعی از 

اعتدالیون را فراتر از یک جناح معرفی نماییم.
دهقان در مورد اینکه آیا حزب اعتدال و توسعه در انتخابات پیش روی مجلس 
کاندیداهای خود را در قالب لیســتی واحد معرفی می کند یا شــاهد ائتالف این 
حزب با جریان اصالحــات خواهیم بود، اظهار کرد: در حال حاضر منتظریم تا 
مشخص شود از رایزنی های روســای جمهور و مجلس با شورای نگهبان چه 

نتیجه ای حاصل می شود .
این عضو حزب اعتدال و توسعه همچنین به وضعیت و تعداد تأیید صالحیت  
شده ها در ســایر حوزه های انتخابیه اشــاره و اظهار کرد: در سایر حوزه های 
انتخابیه وضعیتی مشــاهده می شود که گویی فقط یک گزینه نیز برای رقابت 
وجود دارد. با این وجود امید دارم که با نظر اعضای محترم شــورای نگهبان 
بتوان شاهد شکل گیری رقابتی شایســته در همه حوزه های انتخابیه باشیم.
با توجه به اینکه شــورای نگهبان نهادی فراجناحی محســوب می شــود و 6 
فقیه عــادل و 6 حقوقدان دارای صالحیت در این نهاد حضور دارند، بســیار 
امیدواریم تجدید نظری اساســی در رابطه با افراد حائز صالحیت در این نهاد 

صورت بگیرد.

وحدت اصولگرایان، مهم تر از نامزدها
خبر حذف نامزدهای اصولگرا برای رسیدن به لیست مشترک را الله افتخاری 
رییس کمیته احزاب و تشــکل های بانوان در ائتالف اصولگرایان اعالم کرد و 
گفت: این ائتالف به لیست 60 نفره ای برای تهران رسیده است. الله افتخاری 
اظهار کرد کــه این افراد از بیــن 180 نامزد انتخاباتی معرفی شــده به ائتالف 
اصولگرایــان و در پی روندی انتخاب شــدند تا در نهایت طــی فرآیندی و با نظر 
نهایی شــورای مرکزی ائتالف اصولگرایان لیســت نهایی 30 نفر تهران اعالم 
شود. به گفته او ائتالف اصولگرایان در جهت رسیدن به لیست نهایی 30 نفره در 
تهران از23 تشکل عضو ائتالف درخواست کرد تا هر کدام لیست جداگانه ی 30 
نفره ای از نامزدهای مد نظر خود را ارائه کند که در نهایت با حذف افراد تکراری 
لیســت 150 -160 نفره ای تهیه شد. وی در ادامه افزود: بعد از آن از این افراد 
پیشنهادی خواسته شد تا هر کدام لیست 30 نفره مد نظر خود را پیشنهاد بدهند 
که در نهایت به لیســت 170-180 نفری دســت پیدا کردیم، بعد از آن شورای 

مرکزی ائتالف اصولگرایان در کمیته مصادیق به دلیل مختلف و تاکیداتشان 
بر روی برخی افراد به لیست 60 نفره  رسیدند.

به گفته این عضو ائتــالف اصولگرایان  با توجه به اینکــه تمامی تالش ائتالف 
اصولگرایان بر این است که لیست واحدی در تهران ارائه شود این روال طی شد 
تا در نهایت با غربالگری و نظر نهایی شورای مرکزی ائتالف اصولگرایان لیست 

30 نفره در تهران معرفی و منتشر شود.
الیاس نادران عضو هیئت مؤسس جمعیت ایثارگران نیز سازوکارهای انتخاب 
شده برای رسیدن و پاالیش نامزدهای اصولگرا در تهران جهت تهیه فهرست 
30 نفره را منطقی و قابل قبول دانست و گفت: همه نامزدهای اصولگرا نسبت 
به این سازوکار اتفاق نظر دارند بنابراین همه باید به شیوه پالیشی که صورت می 

گیرد اعتماد کنند.
وی با اشــاره به انصراف برخی از گزینه ها به نفع ائتــالف اصولگرایان، تصریح 
کرد: بودن و نبودن اسم افراد در لیســت انتخاباتی برای ورود به مجلس آنقدر 
حائــز اهمیت نیســت که حفظ وحدت اصولگرایان اســت از ایــن رو مجموعه 
اصولگرایان باید بتوانند منویات رهبر انقالب، اصول قانون اساســی، معیشت 

مردم و مشکالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه را برطرف کنند.
نادران ضمن تاکید بر وحدت و انصراف سایر گزینه ها به نفع ائتالف اصولگرایان، 
می گوید: به اعتقاد بنده همــه باید تالش کنیم در مجموعه اصولگرایی گزینه 
هایی وارد فهرست شوند که هم بهتر بتوانند جامعه را نمایندگی و از حقوق مردم 
دفاع کنند و هم بهتر بتوانند براســاس مبانــی اصولگرایی از آرمانهای نظام در 
مجلس دفاع کنند. به عبارتی افراد باید راهی مجلس شــوند که بتوانند وظیفه 

نمایندگی را به نحو مطلوب انجام دهند.
این نماینــده اصولگرای مجلــس، مهمترین رویکرد و برنامــه اصولگرایان در 
انتخابات مجلس را ارائه برنامه خوب و فرستادن افرادی که بتوانند در مجلس  در 
راستای حل مشکالت کشور با در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح کشور فعالیت 
کنند خواند و اظهارداشت: آنچه مسلم است باید ارتقاء وضعیت مردم چه در حوزه 
های اجتماعی، اقتصادی ومعیشــتی و چه در حوزه های فرهنگی و سیاســی 

مورد توجه و اهمیت همه گروه ها و افراد اصولگرا قرار گیرد.
همچنین غالمعلی حداد عادل با اشــاره به تدوین لیست نهایی اصولگرایان 
در شــورای ائتالف اظهار کــرد: با عنایت به ســاز و کار منطقی رســیدن به 
لیســت نهایی در ائتــالف اصولگرایان ونیز لزوم حفظ وحدت ایجاد شــده ، 
اگر شورای ائتالف تصمیم بگیرد تا در لیســت نهایی نباشم بی درنگ کناره 

گیری خواهم کرد.

واکنش روزپیگیری روز

آماده باش 250 هزار مامور پلیس برای تامین امنیت انتخابات
جانشین فرماندهی نیروی انتظامی از حضور 250 هزار نفر از ماموران ناجا برای تامین امنیت انتخابات خبر داد.

ســردار اسکندر مومنی جانشــین فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی در همایش معاونین عملیات فرماندهی استان ها اظهار داشت: ما در ماه بهمن دهه فجر، راهپیمایی 22 بهمن و ایام انتخابات را 
پیش رو داریم و باید از ظرفیت تمام پلیس های تخصصی برای آمادگی در این ایام استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه سعی می کنیم مردم در بستری امن و آرام در تعیین سرنوشت خود شرکت کنند گفت: اخیرا قرارگاه تامین امنیت انتخابات تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده است.
وی افزود: 250 هزار نفر از ماموران ناجا برای تامین امنیت انتخابات حضور دارند.

وی در ادامه به راه اندازی قرارگاه جهادی آموزش اشاره کرد و گفت: این قرارگاه امسال راه اندازی شده و رکن اصلی آن آموزش نیروها است.
جانشین فرماندهی نیروی انتظامی به نتایج راه اندازی این قرار گاه اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال که این قرارگاه کار خود را آغاز کرده در حوزه سرقت های خرد و کالن با کاهش روبرو بوده ایم.

سیاسی


