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روی موج کوتاه

حــرف و حدیــث پیرامــون 
هزینه هــای انتخاباتــی کاندیداها 
زیاد اســت، از شــائبه دالل بازی و 
خرید و فروش رأی در شب انتخابات 
گرفته تا زدوبندهای پشــت پرده با 
اسپانســرهای میلیاردی؛ اقداماتی 
که به گفتــه محمدجــواد جمالی 
نوبندگانی، نماینده فسا در مجلس در 
سنوات گذشته منجر به شکل گیری 
رقابت ناسالم اقتصادی شده و در پی 
آن افراد شایسته ای که حاضر نبودند 
از منابع غیرشفاف اســتفاده کنند، 

بازنده کارزار انتخابات شدند.
به گزارش خبرآنالین، ســخن از 
رســوخ پول های بی حساب و کتاب 
در عرصــه انتخابات حتی از ســوی 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور 
هم مورد تایید قرار گرفته بود آنچنان 
که او در شروع به کار دولت یازدهم در 
جمع فرماندهان مبارزه با مواد مخدر 
از ورود پول هــای کثیــف به عرصه 

انتخابات خبر داده بود.
امــا محل تامیــن منابــع مالی 
نامزدهــای انتخابــات و البته محل 
هزینه کردها کجاست؟ واقعیت آن 
است که چگونگی تأمین هزینه های 

انتخاباتی و منابع مالــی داوطلبان 
و نحوه هزینه کــرد آن همواره جزو 
ابهام آلودترین ســواالتی بوده که نه 
تنها هیچ گاه پاســخ شــفافی به آن 
داده نشــده بلکه هشــدارهای گاه 
و بیگاه مســئوالن این ســواالت را 
در افــکار عمومی ایجــاد کرده که 
چگونه ممکن اســت یــک کاندیدا 
هزینه های میلیاردی برای انتخابات 
متقبل شود؟ مگر میزان دریافتی یک 
نماینده مجلس چقدر است که برخی 
از کاندیداها تا میلیاردها تومان برای 
کسب کرســی های پارلمان هزینه 

می کنند؟
هزینه های تجمالتی انتخابات

مصطفی رضا حسینی قطب آبادی 
نماینــده ادوار مجلس در پاســخ به 
این ســواالت نبــود شــفافیت در 
هزینه کردهای انتخاباتــی را آفتی 
بزرگ توصیف کرده و به خبرآنالین 
می گویــد: »هزینه هــای تجمالتی 
انتخابات آفتی است که رهبر معظم 
انقالب بارهــا به آن اشــاره کردند؛ 
متاسفانه امروز شــرایط به گونه ای 
است که گاهی مشاهده می شود یک 
نامزد انتخاباتی در یک شهرســتان 

بسیار کوچک که رأی بسیار پایینی 
دارد بالغ بــر میلیاردها تومان هزینه 

می کند.«
»سوال این است این مبالغ آن هم 
برای نامزدی در یک شهرستان بسیار 
کوچــک از چه محلی تامین شــده 
ضمن اینکه به چه دلیــل این مبالغ 
و به چه منظوری هزینه می شود؟« 
این ســوال را  مصطفی رضا حسینی 
طرح می کند و اینگونه پاسخ می دهد: 
»به طور قطع نامزدی که هزینه های 
مالی زیادی برای حضور در مجلس به 
عنوان نماینده مردم انجام می دهد 
نمی تواند خیرخواه و دلســوز مردم 
باشــد زیرا معیار چنین افرادی تنها 
پول اســت کــه بــا هزینه کردهای 
نجومی رأی مردم را خریداری کرده 
است. حتم بدانید چنین افرادی در 
پاسخ به مطالبات مردم پاسخی جز 
این نخواهند داشت که شما بابت رأ ی 
داده شده مبلغ مورد توافق را دریافت 

کرده اید و حق اعتراض ندارید.«
هر رأی، ۲۰۰ هزار تومان تمام!

شــاید آنچه بیــش از همه منجر 
به مقاومــت در برابر شفاف ســازی 
در هزینه کردهای انتخاباتی شــده 

نحوه هزینه کرد منابع باشد؛ هزینه 
کردهایی که در مســیر غیرمتعارف 
انجام می شود یعنی »پدیده خرید و 
فروش رأی«؛ پدیده ای که اگرچه در 
نظام انتخاباتی ایران با در نظر گرفتن 
ســازو کارهایی همچــون منع رأی 
غیرحضــوری، مخفیانه بودن رأی و 
منع رأی تکراری تالش شده جلوی 
آن گرفته شــود اما شــواهد گویای 
آن اســت که خرید و فروش آرا گاه و 

بی گاه انجام می شود.
حسینی قطب آبادی نیز با تایید 
این موضوع به مصداق هایی از خرید 
و فروش آرا اشــاره کرده و می گوید: 
»متاســفانه دیده می شــود که آراء 

جامعه معتادان ما که جمعیت آماری 
کمی هم نیســتند به خصوص برای 
حوزه انتخابیه ای که بــا ۵۰ تا ۱۰۰ 
رأی سرنوشت آن تعیین می شود به 
دلیل نیاز مالی این طیف خریداری 
می شود؛ یا برخی عشــایری که در 
قالب ییــالق و قشــالق از حوزه ای 
به حــوزه دیگر می رونــد آرا خود را 
می فروشند. این ها آسیب هایی است 
که وجــود دارد و بنده بــه عینه و در 
عرصه های مختلف انتخابات چه در 
زمانی که به عنوان فرماندار و رئیس 
انتخابات حوزه و چه به عنوان نامزد و 
نماینده مشــغول فعالیت بودم آن را 

مشاهده کردم.«
نماینده مــردم شــهر بابک در 
مجلس هشــتم تاکید دارد: »حتی 
گاهی دیده می شــود که در شــب 
انتخابات و در ســاعت های پایانی و 
زمان تمدید، در بســیاری نقاط رأی 
تــا ۲۰۰ هزار تومان کمی بیشــتر و 
کمتــر خرید و فروش می شــود، در 
مواردی هم مشاهده می شود که در 
اطراف شــعب اخذ آرا دالالنی تردد 
می کنند و به دنبــال خرید و فروش 
رأی هســتند که یــک آفت جدی 
است که متاسفانه چشــم ها را روی 
آن بســته ایم و برخوردی نمی شود. 
این ها واقعیت های اجتماعی اســت 
که نمی توان آن را کتمان کرد. شاید 
عده ای معترض شــوند که چرا این 
مسائل مطرح می شــود اما واقع امر 
آن است که این رفتارها آسیب هایی 
اســت که اتفاقا باید مطرح شود زیرا 
همه این  تخلفات توسط فرمانداران، 
دســتگاه های نظارتی و حوزه های 
مختلف کاری گزارش می شود اما به 
همان ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از انتخابات 
محدود اســت و بعد هم به فراموشی 

سپرده می شود.«
حامیان میلیاردی به دنبال 

گرفتن امتیازات مادی 
گفته می شــود برخی با پرداخت 
هزینه هــای انتخاباتــی بــه دنبال 
گرفتن امتیازات مــادی کالن تری 
از نمایندگان هســتند، بــه عبارتی 
آنها تــالش دارند بــا حمایت مالی، 
کاندیداهــا را در مشــت خــود 
داشته باشــند تا از آنها به نفع خود 
بهره بــرداری کننــد. موضوعی که 
به گفتــه ابراهیم فیــاض »منجر به 
شــکل گیری مجلس فرمایشــی و 
سفارشی خواهد شــد که در همین 
مجلس فعلی هــم نمایندگانی بابت 

هزینه تبلیغات ضمانت هایی دادند 
که مجبــور بودند گوش بــه فرمان 

افرادی در بیرون از مجلس باشند.«
حســینی قطــب آبــادی نیز با 
هشدار نســبت به تامین کنندگان 
مالی هزینه هــای انتخاباتی نامزدها 
می گوید: »حامیانی که برای نامزدها 
مبالــغ میلیاردی هزینــه می کنند 
فردای روزگار مطالباتــی دارند که 
ممکن اســت تهیه و تامین آنها تالی 
فاسد داشته باشــد و خدای ناکرده 
کار را به ســمتی ببرد که فسادهای 
کوچک به فســادهای بزرگ منجر 

شود.«
 بهترین راه، استانی شدن 

انتخابات است
وی با بیان اینکه برای رفع ایرادات 
موجود نیازمند انقالبــی انتخاباتی 
هســتیم بهترین راه را استانی شدن 
انتخابــات، فعال شــدن احــزاب و 
الکترونیکی شــدن انتخابات خواند 
و گفت: »در کنار آن فرهنگ ســازی 
در رســانه ملی و شفاف ســازی در 
تریبون هــای نماز جمعــه منجر به 
هوشــیاری مردم خواهد شــد تا از 
نامزدهایی که هزینه های انتخاباتی 

سرسام آور دارند فاصله بگیرند.«
ایــن نماینــده ادوار مجلــس با 
یادآوری مصوبــه مجلس در اصالح 
مــوادی از قانون انتخابــات، افزود: 
»مجلس در ســال گذشته مصوبات 
خوبی در رابطه با برخورد با تخلفات 
در حوزه هــای انتخابیه داشــت که 
اگر با جدیت دنبال و اجرایی شــود 
جلوی این فســادهایی که ذره ذره 
رخنــه کــرده و به خــرده فرهنگ 
زشــت تبدیل شــده گرفته خواهد 
شد و در چنین شــرایطی است که 
می تــوان امیدوار بــود از ورود افراد 
 با منابع مالی مشــکوک به مجلس 

جلوگیری شود.«

چگونه جامعه معتادان آرایش سیاسی پارلمان را شکل می دهند؟!

رأی های دودی
بحث پیرامون خرید و فروش رأی و شفافیت مالی هزینه های انتخاباتی همیشه در آستانه انتخابات داغ می شود،  اما در 

میان این بحث ها معموال روایت هایی از چگونگی این زد و بندها و خرید رأی ها وجود دارد که سر شنونده را هم داغ می کند؛ 
مانند اظهارات اخیر حسینی قطب آبادی، نماینده شهر بابک در مجلس هشتم که از خرید آرای معتادان می گوید؛ پولی در 

ازای رأیی پرداخت می شود، دود می شود و یک نفر را راهی پارلمان می کند!
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ترامپ:
 فعال درباره ایران 

صبوری می کنم
به گزارش ایلنا به نقل از یونهاپ، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا گفت: اگر ایران با اقدامات 
خود تنش را افزایش دهد با مشکالت زیادی مواجه 
می شود من دوست ندارم چنین اتفاقی رخ دهد و 

بنابراین فعال درباره ایران صبوری و مدارا می کنم.
    

آماده باش شب حمله ای هستیم
سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل 
ارتش با بیان اینکه توان بازدارندگی ارتش و نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران، دشمن را مستاصل 
کرده، گفت: ما آماده باش شب حمله ای هستیم و 
دشمن به دقت رصد می شود ولی رصدهای اطالعاتی 
ما جنگ را نشان نمی دهند. وی با اشاره به لفاظی های 
رئیس جمهوری آمریکا تاکید کــرد: ترامپ را رها 

کنیم مانورهای معمول خود را انجام دهد.
    

 توافق پوتین و ترامپ 
بر سر ایران

به گزارش اسپوتنیک، سرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه گفت: والدیمیر پوتین رییس جمهور 
روسیه و دونالد ترامپ، رییس جمهوری  آمریکا درباره 
لزوم استفاده از راه حل دیپلماتیک در مسئله تنش 

میان واشنگتن و تهران توافق کردند. 
    

 وعده ترامپ به ماکرون 
درباره ایران

به گزارش ایلنا به نقل از فرانس۲۴، منابع آگاه 
خبر دادند که دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا 
در دیدار با امانوئل ماکــرون به وی وعده داده که در 
ازای همراهی مطلق با سیاست های آمریکا در مورد 

ایران به توافق آب و هوایی پاریس باز خواهد گشت.
    

شیخ عیسی قاسم:
ایران در حال فداکاری برای 

جهان اسالم است
شیخ عیسی قاسم، رهبر شــیعیان بحرین در 
نشست بررسی مسائل بحرین که دیروز در دانشگاه 
قم برگزار شد، گفت: با قدرتی که جمهوری اسالمی 
ایران دارد و با وجود رهبری عالم و مقتدر در رأس این 
کشور، هیچ نگرانی بابت مرزها و امنیت ایران وجود 
نخواهد داشت و دغدغه امروز جمهوری اسالمی تنها 
برای کشور خود نیست و دغدغه جهان اسالم را دارد. 
ایران برای پیروزی جهان اسالم و مقابله با زورگویی 
آمریکا در حال فداکاری است و هزینه این فداکاری 

را می دهد.
    

واکنش پزشکیان به شکست های 
پی در پی امیدی ها 

مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس از دست 
دادن کمیسیون های مهم مجلس توسط فراکسیون 
امید را طبیعی دانســت و به ایسنا گفت: بسیاری از 
افراد بر اساس اســتقبال جامعه و جو موجود بر آن 
موضع و جبهه می گیرند؛ درباره لیست امید نیز تعداد 
مشخصی از افراد در این لیست ماندند و خیلی ها با روند 

جامعه به سمتی رفتند که بتوانند رأی جذب کنند.
    

حداد عادل:
 بعضی برای رضای خدا 

کاندیدا نشوند 
غالمعلی حدادعادل در نشست مشترک اعضای 
شورای مرکزی و دبیران استانی کانون دانشگاهیان 
ایران اسالمی گفت: در هر دوره تعدادی از عزیزان 
وارد میدان می شوند و همه اظهار می دارند به خاطر 
احساس تکلیف شرعی وارد رقابت انتخاباتی شده اند 
که این تعدد کاندیدا در جبهه نیروهای ارزشی باعث 
تقســیم آرا و موفقیت رقیب می شود؛ خوب است 
که امسال برخی برای رضای خدا احساس تکلیف 
شرعی نکنند و فداکاری کنند تا زمینه برای رسیدن 

به گزینه یا گزینه های مشترک هموار شود.
    

چرا حکم زندان عرب سرخی 
اجرا نشد؟

صبح دیروز فیض اهلل عرب سرخی، فعال سیاسی 
اصالح طلب در صفحه  توییتری خود نوشت که عازم 
زندان است. ساعاتی بعد اما خبری مبنی بر اجرایی 
نشدن حکم زندان وی منتشر شد. گفته می شود 
این حکم به دلیل تماس اجرای احکام با دادستانی 
و توافق این دو نهاد قضایی فعال اجرا نمی شود. طبق 
اعالم یکی از اعضای خانواده این فعال سیاســی، 
محکومیت یک ساله او به فعالیت های عرب سرخی 
در جریان انتخابات ۸۸ ارتباطی نداشته و به جلسات 
تفســیر قرآنی باز می گردد که اخیرا در منزل وی، 

برگزار می شد.

در شب انتخابات و در 
ساعت های پایانی و زمان 
تمدید، در بسیاری نقاط 

رأی تا ۲۰۰ هزار تومان 
کمی بیشتر و کمتر خرید و 
فروش می شود. در مواردی 

هم مشاهده می شود که 
در اطراف شعب اخذ آرا 

دالالنی برای خرید و فروش 
رأی تردد می کنند

تخلفات انتخاباتی توسط 
فرمانداران، دستگاه های 

نظارتی و حوزه های 
مختلف کاری گزارش 

می شود، اما به همان ۲۴ تا 
۴۸ ساعت بعد از انتخابات 

محدود است و بعد هم به 
فراموشی سپرده می شود

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد، »امانوئل مکرون« 
رییس جمهوری فرانســه گفته که حتی اگــر ایران توافق 
هسته ای را نقض کند، اروپا قصد ندارد به تبعیت از آمریکا فوراً 

تحریم هایی را علیه این کشور وضع کند.
به گزارش ایرنا، به نوشته این روزنامه آمریکایی، مقام های 
ایاالت متحده در روزهای اخیر از اروپایی ها خواسته اند تا بعد 
از تحریم های تازه ای که واشنگتن دوشنبه گذشته علیه ایران 

وضع کرد، اروپا نیز مواضع خود را علیه تهران سخت کند.
شماری از سران کشــورهای گروه ۲۰ از جمله مکرون 
در حاشیه جلسات این گروه درباره ایران با »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا صحبت کردند. ترامپ اظهار داشت 
که مکرون به وی گفته مایل است با مقام های ایرانی دیدار کند. 
وی افزود: گفتم مطمئناً هر کسی می تواند با آنها دیدار کند. 

من مشکلی با گفت وگو ندارم. به نظرم، گفت وگو عالی است.
مکرون در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که هدف 

وی کاهش تنــش میان ایران و آمریکاســت اما وی 
با هدف ترامــپ برای جلوگیری از دســتیابی ایران 
به سالح هســته ای موافق اســت. رئیس جمهوری 

فرانسه اظهار داشــت: حتی اگر 
ایــران از محدودیت بر ســقف 

ذخایر اورانیوم عبور کند اروپا 
تحریمی علیه آن کشــور 

وضع نخواهد کرد.

مکرون پیش از اظهارات ترامپ درباره دیداری که با هم 
داشتند، بیان کرد: این خطر بزرگی است. ما در چنین شرایطی 
مستقیماً به سمت تحریم حرکت نمی کنیم. اما طبق توافقی 

که در سال ۲۰۱۵ امضا کردیم، با دقت عمل می کنیم.
وی ادامه داد: در صورتی که عدم پایبندی مشاهده شود، 
فرانسه، آلمان و انگلیس قبل از هر چیزی با وزیر ایران در این 
خصوص گفت وگو می کنند. به نوشته وال استریت ژورنال، 
طبق مفاد برجام، در چنین شــرایطی روند و گام هایی برای 
بررســی وضعیت وجود دارد که دســتکم ۵۰ روز به طول 
می انجامد. تنها پس از این مدت زمانی اســت که اگر ایران 
همچنان خارج از برجام عمل کند، اروپا احتماالً تحریم هایی 

وضع خواهد کرد.
مکرون نشــان داد که موضع ایران را درک می کند. وی 
گفت: طبق سوابق و مســتندات، ایرانی ها تا همین اواخر به 
درستی رفتار کرده و از قوانین پیروی کرده اند. اینک آنها به 
دلیل افزایش تحریم ها و تنش هــا تهدید می کنند که 
اندکی متفاوت حرکت می کنند. به گزارش وال استریت 
ژورنال، »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان نیز در حاشیه 
اجالس سران گروه ۲۰ در اوزاکا ژاپن با ترامپ در خصوص 
مذاکره با ایــران گفت وگو کرد. مرکل 
گفت: این چیزی است که من بسیار 
خواســتار آن هســتم. اما اوضاع 

همچنان پرتنش است.

دیوید ریگوله-رز پژوهشگر حوزه مسائل امنیت سیاسی و 
دولت ها است. وی استاد علوم سیاسی دانشگاه تولوز است و به 
صورت تخصصی در حوزه  کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه 
ایران، عراق، سوریه و یمن تحقیق و بررسی کرده  و هم اکنون 
یکی از محققان موسسه تحلیل های استراتژیک در فرانسه 
است. وی در گفت وگو با ایلنا درباره آخرین تحریم های ترامپ 
علیه ایران گفت: به نظر من تحریم های اخیر ترامپ علیه رهبر 
ایران و مقام های ایرانی در واقع مانند انتقام به دلیل خصومت 
شخصی است. همان طور که ترامپ به این موضوع در کتاب 
هنر معامله اشاره کرده است. این اتفاق در روابط و مذاکرات 

ترامپ با کره شمالی هم صادق است.
مدل ترامپی در مورد ایران به کار نمی آید

استاد علوم سیاسی دانشگاه تولوز افزود: این اتفاق منطق 
کلی دونالد ترامپ است. وی در کتاب هنر معامله هم به این 
موضوع اشاره کرده اســت. اما ایران متفاوت است. عملکرد 
جمهوری اسالمی بر اساس ساختار قدرت است. مدل ترامپی 
که فقط بر اساس منافع شخصی اســت در مورد ایران به کار 
نمی آید و باعث عدم درک از موضوعات اصلی می شود. اما این 
مشکل باعث سردرگمی ایران می شود چرا که ایران نمی داند 

در واقع ترامپ به دنبال چیست.
روسیه و چین تقلب می کنند

استاد علوم سیاسی دانشگاه تولوز در ادامه خاطرنشان کرد: 
اروپا بارها به دلیل تاخیر در راه اندازی اینستکس مورد انتقاد 

واقع شده اما اروپا به دلیل قوانین آمریکا نمی تواند نقش زیادی 
را ایفا کند؛ بنابراین قدرت اجرایی زیادی نمی توان برای آن 
متصور شد. تاخیر در اجرایی شدن اینستکس به دلیل ترس 
از آمریکا بود. وی همچنین اظهار کرد: من به رفتار روسیه و 
چین نیز انتقاد دارم. آنها به ظاهر اظهار دوستی با ایران دارند اما 
کاری برای نجات برجام و کمک به ایران انجام نمی دهند این 

در واقع تقلب است.
یادی از ژنرال دوگل

این استاد دانشــگاه در این باره گفت: راه حلی برای این 
موضوع که بسیار ساده باشد، وجود ندارد. من دیپلماسی را 
راه حل منطقی می دانم اما برای این هم نیاز است که اتفاقاتی 
رخ دهد باید شاهد تغییر رفتار هر دوطرف باشیم. باید اشتباه ها 
را فراموش کنیم تا بتوانیم به مذاکره برسیم. چیزی که اکنون 
از ما دور است. وی درباره اعتماد به ترامپ گفت: به قول ژنرال 
دوگل، ایاالت هیچ دوستی ندارند، آنها فقط منافع دارند. من 
معتقدم ایران باید به تعهدات برجامی خود پایبند بماند از سوی 
دیگر ایاالت متحده هم به منافع ایران و حفظ امنیت این کشور 
و عدم تجاوز به حاکمیت این کشور توجه کند تا در آن شرایط 

راه برای مذاکره ایجاد شود.

مکرون: 

نقض برجام تحریم فوری اروپا را  در پی  ندارد
استاد دانشگاه تولوز فرانسه:

اینستکس قدرت اجرایی  زیادی  ندارد


