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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

592 نفر داوطلــب کاندیداتوری 
برای انتخابات ریاست جمهوری شدند 
که تنها پرونده کمتر از 40 نفر آنها در 
دستور کار شورای نگهبان قرار خواهد 
گرفت و دســت آخر هم کاندیداهای 
نهایی که این شورا اعالم خواهد کرد، 

کمتر از 10 نفر خواهند بود. 
باید تا ششــم خرداد یعنی پایان 
مهلت شــورای نگهبان برای بررسی 
صالحیت ها و اعالم نامزدهای نهایی 
منتظر مانــد تا کاندیداهــای نهایی 
مشخص شوند؛ تا آن زمان اما آنچه از 
گمانه زنی ها برمی آید این است که از 
میان تمام آنهایی که از فیلتر شورای 
نگهبان به سالمت عبور خواهند کرد، 
سه تن چهره های شــاخص و اصلی 
هستند که رقابت نیز میان آنها شکل 
می گیرد. آن ســه تن علی الریجانی، 
ابراهیم رئیسی و اسحاق جهانگیری 

خواهند بود. 
از آن جایــی کــه اصولگرایــان 
سرسختانه تاکید می کنند که بر سر 
ابراهیم رئیسی به وحدت رسیده اند، 
هر کاندیدای اصولگرای دیگری که در 

این رقابت باقی بماند یا به نفع رئیسی 
کنار خواهد کشــید یا تا آخــر ادامه 
خواهد داد اما نقش کاندیدای پوششی 
برای رئیســی را خواهد داشــت تا در 
میان مناظره ها و رقابت های انتخاباتی 
آنجا که کاندیدای اصلی اصولگرایان 
نفس کم می آورد، به یاری او بشــتابد 
و از تریبــون خود اما به نفع رئیســی 
ادامه مناظره را به دست گیرد؛ همان 
کاری که چهار ســال پیش اســحاق 
جهانگیری در جریــان دوازدهمین 
انتخابات ریاســت جمهــوری برای 

حسن روحانی انجام داد. 
تاخت و تاز جمعی علیه الریجانی

اســتراتژی پوشــش حداکثری 
رئیسی از سوی اصولگرایان در همان 
روز ثبت نام وی هم مشــهود بود؛ به 
طوری که بعدازظهر آخریــن روز از 
مهلت ثبت نــام داوطلبــان، خبری 
منتشــر شــد مبنی بر اینکه شورای 
ائتــالف اصولگرایــان از نامزدهای 
مختلف اصولگرا خواسته اند که همگی 
برای ثبت نــام حضور پیــدا کنند تا 
بتوانند در یک فضای شــلوغ در قالب 
اخبار و گفت وگوها در ستاد انتخابات 
وزارت کشــور جریان ســازی کنند 

و از همیــن رو بود که حتــی علیرضا 
زاکانــی، رئیس مرکــز پژوهش های 
مجلس هم در وزارت کشــور حضور 
 پیدا کرد و پشت ســر ابراهیم رئیسی 

به علی الریجانی تاخت.
حتی گفته شد که شورای ائتالف 
از محمدباقر قالیباف هم خواسته که 
در همان راســتای جریان ســازی به 
وزارت کشور برود اما قالیباف هشدار 
داده که اگر برود تا آخــر خواهد ماند 
و با ایــن واکنش او، شــورای ائتالف 
هم دیگر اصــراری نکرده اســت.  اما 
این تنها رئیسی نیســت که از سوی 
برخی کاندیداهای دیگــر در جریان 
رقابت انتخاباتی پوشش داده خواهد 
شــد، اصالح طلبان نیــز نامزدهایی 
را برای پوشش اســحاق جهانگیری 
به میــدان فرســتاده اند. هرچند که 
اصالح طلبان هنوز نامزد نهایی خود 
را اعالم نکرده اند امــا جهانگیری در 
وزارت کشور تلویحا خود را گزینه اصلی 
اصالح طلبان معرفی کرد.  برای او نیز 
چهره ای مانند مســعود پزشکیان در 
صورت تایید صالحیت، نامزد پوششی 
خواهد بود. وضع درباره ضلع سوم این 
مثلث اما کامال متفاوت است. ممکن 

اســت جریان رقابت ها و مناظرات و 
نظرسنجی ها به نحوی پیش رود که 
حتی اسحاق جهانگیری نیز در نقش 

نامزد پوششی الریجانی فرو رود. 
تا این جای کار گرچه جهانگیری 
نیز مورد تاخت و تاز جناح رقیب است 
اما آتش توپخانه اصولگرایان بیشتر بر 
سر الریجانی ریخته شده است. حتی با 
اینکه اسحاق جهانگیری معاون اول 
حسن روحانی بوده و باالترین پست را 
در دولت او داشته اما اصولگرایان علی 
الریجانی را متهــم کرده اند به اینکه 
می خواهد »دولت ســوم روحانی« را 

تشکیل دهد. 
از رئیسی و زاکانی گرفته تا سعید 

محمد، او را، یعنی علــی الریجانی را 
»نماد اشرافیت سیاسی و خانوادگی« 
معرفی کردند. حتــی علیرضا زاکانی 
به صراحت گفت که بــرای مقابله با 

الریجانی به میدان آمده است. 
پایگاه مستحکم الریجانی

ســند دیگر بر اینکه رقیب اصلی 
ابراهیــم رئیســی، علــی الریجانی 
خواهد بــود نه اســحاق جهانگیری؛ 
پایگاه سیاسی الریجانی است. او را در 
سیاست معقول و میانه رو می شناسند. 
بر خالف برادرانش اغلب بدون حاشیه 
و مآل اندیش بوده اســت. ســپردن 
پرونده قرارداد 25 ساله ایران و چین به 
او و تداوم حضور او در این پرونده حتی 
پس از پایان ریاستش بر مجلس نشانه 
موقعیت مستحکم الریجانی و اعتماد 

مراتب باالی حاکمیت به اوست.
عالوه بر ایــن، او هــم ارج و قربی 
در میان علما و روحانیــون دارد، هم 
اصالح طلبان مایل به او هستند و حتی 
در میان اصولگرایان به مدد همان مشی 
اعتدالی اش پایگاه های محکمی دارد تا 
جایی که هنوز هم زمزمه هایی از اینکه 
بخشی از اصولگرایان به جای رئیسی 
از الریجانی حمایــت کنند، به گوش 
می رسد.  حتی ســه روز پیش خبری 
منتشر شد مبنی بر اینکه محمدرضا 
باهنر، سیاستمدار کهنه کار اصولگرا، 
رئیس ستاد تبلیغات الریجانی شده 
اســت. باهنر این خبر را تایید نکرد؛ با 
این حال هنوز ایــن نگرانی در جبهه 
اصولگرا وجود دارد که مبادا بخشی از 
بدنه رأی اصولگرایی به سبد الریجانی 
ریخته شــود. از این رو آنهــا مکرر به 
هر طریقی تاکید می کنند که بر ســر 
رئیسی به اجماع رسیده اند و الریجانی 
به هیچ وجه نامــزد مورد حمایت آنها 

نخواهد بود. 
اصولگرایی با مایه های 

اصالح طلبی
از سوی دیگر اسحاق جهانگیری به 
سبب حضور در دولت روحانی، کارنامه 
ناموفق دولت روحانی و حواشی ای که 
در مدت کار دولــت برای جهانگیری 
ایجاد شــده، با اقبال چندانی از سوی 

رأی دهندگان رو به رو نیست. 
اصالح طلبان تا اینجای کار تمرکز 
خود را بــر جهانگیری قــرار داده اند، 

اما در عین حال ماننــد اصولگرایان از 
الریجانی اعالم برائت نکرده اند و قطعا 
در صورت ناامید شــدن از رأی آوری 
جهانگیری به سوی الریجانی متمایل 
خواهند شد؛ به ویژه آنکه الریجانی در 
سال های ریاســتش بر مجلس ذائقه 
اصالح طلبی پیدا کرد و اتفاقا مهمترین 
دلیل غضب اصولگرایان نسبت به او نیز 

همین است. 
گفته هــای او در همین شــروع 
رقابت های انتخاباتی نیز موید همین 
امر اســت. او کــه دیــروز در توئیتی 
به برنامــه اش در سیاســت خارجی 
پرداختــه بــود، نوشــت: »تعامل 
هوشمندانه با غرب، همکاری سازنده 
با شرق و برادری با کشورهای منطقه، 
پیش شرط پیشرفت اقتصادی و جهش 
تولید است. هر کســی که با این گزاره 
مخالف است صراحتاً توضیح دهد که 
چگونه می خواهد مشکالت اقتصادی 

ایران را حل کند؟«
با ایــن تفاســیر او شــاید همان 
روحانی هشــت ســال پیش باشد؛ 
چهره ای که گرچه به لحاظ ســنتی 
اصولگرا به حســاب می آیــد، اما به 
لحاظ گفتمانی اصولگرا نیســت و در 
دســته بندی های سیاســی نیز جزو 
اصالح طلبان محســوب نمی شود اما 
در عین حال حمایت آنها را دارد. چنین 
کاندیدایی در انتخابات پیشین رئیسی 
را شکســت داد؛ حاال باید دید آیا این 
بار هــم همان روند طی خواهد شــد 
یا اینکه با توجه بــه تغییر و تحوالت 
 پیش آمده، این بار بخت با رئیسی یار 

خواهد بود.

رقیب جدی رئیسی، الریجانی است نه جهانگیری؛

مثلثی با دو ضلع اصلی

خبر

گرچه گمانه زنی ها حاکی از این است که رقابت نهایی انتخابات ریاست جمهوری میان ابراهیم رئیسی، علی الریجانی و 
اسحاق جهانگیری است؛ اما به نظر می رسد که در این مثلث، دو ضلع اصلی و پررنگ علی الریجانی و ابراهیم رئیسی هستند؛ 

این را می توان با آتش سنگینی که توپخانه اصولگرایان ظرف همین دو سه روز بر سر الریجانی ریخته است، اثبات کرد.

وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: ما آماده ایم تا تمام اختالفات 
را کنار گذاشته و در دفاع از حقوق مردم فلسطین با توسل به هر 

ابزار مشروع سیاسی و قانونی، متحد شویم.
روز گذشته نشســت فوق العاده مجازی کمیته اجرایی در 
سطح وزیران امور خارجه کشــورهای عضو سازمان همکاری 
اسالمی تشکیل شد.  در این نشست وبیناری به ریاست »فیصل 
بن فرحان«، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، وزیران عضو 
ســازمان همکاری های اســالمی در باره رخدادهای خونین و 
حمالت اسرائیل در سرزمین فلســطین، به ویژه قدس بحث و 

تبادل نظر کردند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان با حضور 
در این نشست اضطراری، خطاب به کشورهای شرکت کننده 
در این نشســت تاکید کرد: جمهوری اســالمی ایران، مانند 

 همیشه، دست دوستی خود را به سوی همه شما دراز می کند.
وی طی ســخنانی اظهار کرد: مردان، زنان و کودکان بی گناه 
توسط مرگبارترین و پیشرفته ترین جنگ افزارها سالخی در 
حال سالخی شدن هستند. خانه ها در حالی ویران می شوند که 
ساکنانشان در آن ها گیر افتاده اند. هرآنچه از زیرساخت های غزه 
باقی مانده است - از جمله منابع برق و آب - عمال نابود شده است. 
ما اکنون با موارد فاحش و سازمان یافته نقض حقوق بشر، حقوق 

بشردوستانه و حقوق بین الملل مواجه هستیم.
وزیر خارجه کشورمان با اشــاره به عادی سازی روابط چند 
کشور عربی منطقه با اسرائیل در سال گذشته، ادامه داد: امروز 
قتل عام کودکان فلسطینی پس از آن »عادی سازی« ادعایی 
انجام می گیرد. این رژیم جنایتکار و آدم کش یکبار دیگر ثابت 
کرده است که تحرکات دوستانه در قبال این رژیم، تنها به تشدید 

قساوت های آن منجر می شــود.  وی اضافه کرد: اشتباه نکنید: 
اسرائیل تنها زبان مقاومت را می فهمد و مردم فلسطین کامال از 
حق دفاع از خود و سرپیچی از قلدری های این رژیم نژادپرست 

برخوردار هستند.
ظریف تصریح کرد: نباید از یاد برد که فلســطین تنها یک 
مســئله عربی یا اسالمی نیســت، بلکه معضله ای بین المللی 
نیز هست. از این روســت که جامعه بین المللی وظیفه دارد به 
شدیدترین لحن رژیم اسرائیل را محکوم کرده و آن را وادار نماید 

که به تخریب و محاصره غزه پایان دهد.
وی با تاکیــد بر ضرورت تــالش فعاالنه در ســازمان ملل 
برای تشکیل یک جلســه اضراری مجمع عمومی درباره این 
موضوع، افزود: عالوه بر این، رویکرد شنیع برخی از دول غربی 
در برابرانگاری قربانیــان و مجرمین، ما را وادار می ســازد تا به 

کاستی های خود در پیشبرد آرمان مشترک مان نگاهی بیاندازیم. 
ظریف با بیان اینکه مــا باید یک کارزار »نهادینه شــده« 
حقوقی و سیاسی علیه رژیم آپارتاید صهیونیستی در سطوح 
منطقه ای و بین المللی ایجاد کنیم، ادامه داد: ما همچنین باید 
به تصویب مصوبات داخلی و همچنین یک قطعنامه از جانب این 
سازمان مبادرت ورزیم که اسرائیل را به عنوان یک رژیم آپارتاید 

شناسایی کند.

ظریف خطاب به اعضای سازمان همکاری اسالمی:

آماده ایم برای دفاع از فلسطین، تمام اختالفات را کنار بگذاریم
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فرمانده ناجا: 
هرگونه تجمع پیش از آغاز رسمی 
تبلیغات انتخاباتی ممنوع است

سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی 
با بیان اینکه یکــی از ماموریت های خطیر ناجا در 
سال 1400 موضوع انتخابات است، گفت: برگزاری 
انتخاباتی امن از اولویت ها اســت؛ در این راســتا 
هرگونه تجمع قبل از آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی 
ممنوع است و براساس قانون برخورد می شود. وی 
همچنین افزود: با متخلفان انتخاباتی نیز در فضای 
مجازی برخورد می شود، نباید عده ای تصور کنند 
که در جهت تشویش اذهان عمومی و تخریب افراد 

می توانند دست به انجام هر کاری بزنند.
    

کدخدایی درباره کاندیداهای ریاست جمهوری؛
احراز صالحیت منوط به رأی 
۷عضو شورای نگهبان است

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
درباره مــالک احراز صالحیــت داوطلبان گفت: 
مالک ما رأی نهایی اعضای شورای نگهبان است و با 
توجه به 12 نفر عضو شورای نگهبان، ۷ رأی مثبت 
برای احراز صالحیت الزم است. وی افزود: اداره کل 
انتخابات شورای نگهبان مسئولیت بررسی اولیه و 
تهیه اسناد و مدارک الزم را برعهده  دارد که این کار 
امروز شروع شده و ان شاءاهلل تا فردا سعی می کنند 
تعداد پرونده ای که اسناد و مدارکش آماده شده را 
در اختیار شورای نگهبان قرار دهند و ما از فردا کار 

رسیدگی پرونده ها را در شورا داریم.
    

ادعای »الشرق االوسط«؛
ایران در حال آماده سازی اجزای 

بمب هسته ای است 
به گزارش ایلنا به نقل از الشرق االوسط، قرار است 
هفته آینده کتابی منتشر شــود که نشان می دهد 
دانشمندان هســته ای ایران »اگر مواد شکاف پذیر 
الزم و دستور رهبران کشور را برای این کار به دست 
آورند، می توانند به سرعت بمب تولید کنند.« این 
رسانه با بیان اینکه برنامه فوق سری اسلحه در حال 
آماده سازی اجزای  اصلی بمب هسته ای است، افزوده 
است: کار بر روی سالح هســته ای در سال 200۳ 
متوقف شده بود اما از آن زمان دانشمندان ایران تقریباً 
همه چالش های فنی ساخت بمب را فراگرفته اند و 
فقط به یک منبع قابل اعتماد سوخت شکافت پذیر - 

یا اورانیوم غنی شده یا پلوتونیوم - نیاز دارند.
    

 رونمایی »سرایا القدس« 
از موشک پیشرفته »قاسم«

ابوحمزه، سخنگوی »ســرایا القدس«، شاخه 
نظامی جنبش جهاد اســالمی فلسطین با انتشار 
پست هایی در کانال تلگرام اعالم کرد که سرایاالقدس 
از موشک های جدید و پیشرفته ای رونمایی خواهد 
کرد که از جمله آنها در زمان فعلی نوع پیشــرفته 
موشک »قاســم«)به نام فرمانده مقاومت، سردار 
قاسم سلیمانی( اســت. وی اعالم کرد: همزمان با 
شلیک صدو پنجاه موشک به سمت شهرک های 
اشغالی، از موشک پیشرفته »قاسم« هم استفاده 
شــد. گروهان های قدس دیروز تصاویــری از این 
موشک منتشــر کردند که محل استقرار و تجمع 
نظامیان و جنگ افزارهای اسرائیلی را در شرق خان 

یونس هدف قرار داد.
    

 نامه مهاجری به قالیباف 
درباره مرکز پژوهش ها

به گزارش برترین ها، محمد مهاجری طی نامه ای 
درباره مرکز پژوهش های مجلس به قالیباف نوشت: 
»به قرار اطالع، علیرضا زاکانی که گویا با حکم شما 
متصدی مرکز پژوهش های مجلس است روز گذشته 
شانزدهمین معاون را هم منصوب کرده. با توجه به 
اینکه این مرکز حداکثر می توانسته 5 معاون داشته 
باشد، مصداق مسلم »حیف اموال عمومی« است. از 
آنجا که به مصداق ضرب المثل »مورچه چیه که کله 
پاچه اش چی باشه« واقعا نیازی به این همه خدم و 
حشم وجود ندارد، شفافیت در هزینه های این مرکز 
ضروری به نظر می رسد.« وی افزود: مقتضی است 
قبل از اینکه این اتفاقات عالوه بر »حیف« به »میل 
اموال عمومی« منجر شود، دامان جنابعالی را نگیرد.

    
گرامی مقدم:

تاجزاده و احمدی نژاد را 
تاییدصالحیت کنید

اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد 
ملی در یادداشتی نوشت: »به اعتقاد من باید آقای 
تاجزاده، احمدی نژاد و سایرین را تایید صالحیت 
کنند تا یک وزن کشی سیاسی واقعی شده و ببینیم 
که هر کدام از نحله های فکری چه وزنی دارند. این 
امر قطعا ایرادی ندارد و موجب ارتقای جمهوریت 

نظام است.«

الریجانی شاید همان 
روحانی هشت سال پیش 
باشد؛ چهره ای که گرچه 

به لحاظ سنتی اصولگرا به 
حساب می آید، اما به لحاظ 

گفتمانی اصولگرا نیست 
و در دسته بندی های 

سیاسی نیز جزو 
اصالح طلبان محسوب 

نمی شود اما در عین حال 
حمایت آنها را دارد

با اینکه اسحاق جهانگیری 
معاون اول حسن روحانی 

بوده و باالترین پست را 
در دولت او داشته، اما 

اصولگرایان علی الریجانی 
را متهم کرده اند به اینکه 
می خواهد »دولت سوم 

روحانی« را تشکیل دهد

رئیس جمهور با اشــاره به تجــاوزات اخیر 
رژیم صهیونیستی در قدس شــریف و کشتار 
ناجوانمردانه مردم مظلوم فلســطین،گ فت: 
ماجرای فلسطین همچنان مهمترین و زنده ترین 
مسئله مشترک امت اسالمی است و مقابله با این 
جنایات و توقف فوری حمالت وحشیانه و کشتار 

مردم مظلوم و بی دفاع یک ضرورت است.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز 
یکشنبه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه افزود: کشورهای اسالمی 

به ویژه ایران و ترکیه به عنوان دو کشــور مهم و 
تاثیرگذار در منطقه باید با همکاری و تشریک 
مســاعی از همه توان موجود از جمله ظرفیت 
نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل و سازمان 
همکاری اســالمی برای مقابله بــا تجاوزات و 

جنایات رژیم صهیونیستی استفاده کنند.
روحانی همچنین ضرورت اشتراک مواضع 
و تقویت همکاری های تهران - آنکارا برای حل 
و فصل بحران های منطقه ای از جمله ســوریه 
و یمن را مورد تاکید قــرار داد و افزود: تداوم این 

همکاری ها در قالب گفت وگوهای روند آستانه 
می تواند به تسریع در حل و فصل بحران ها کمک 
کند. رئیس جمهور در ادامه این گفت وگو با اشاره 
به برگزاری موفق نشســت اخیر کمیســیون 
مشترک اقتصادی ایران و ترکیه ) 8 اردیبهشت 
ماه( با امضای اســناد همکاری، ابراز امیدواری 

کرد که شاهد روان تر شــدن بیشتر مناسبات 
اقتصادی و تجاری از جمله تسهیل همکاری های 
بانکی و فعالیت گذرگاه های مرزی دو کشور با 
ظرفیت کامل باشیم. روحانی همچنین با اشاره 
به برگزاری مذاکرات احیاء برجام در وین، با بیان 
اینکه جمهوری اسالمی ایران با نشان دادن حسن 
نیت کامل خود زمینه احیاء برجام را فراهم نموده 
است، گفت: امروز همه دنیا و از جمله آمریکا به 
عنوان تحریم کننده ایران به این نتیجه رسیده اند 
که تحریم و فشار حداکثری شکست خورده است. 
رئیس جمهور ترکیه نیز در این گفت وگوی تلفنی 
گفت: متاسفانه این روزها با جنایات و حمالت 
ظالمانه اسرائیل در فلســطین اشغالی مواجه 

هستیم که بسیار نگران کننده و تاسف بار است.

رجب طیب اردوغان تاکیــد کرد: جامعه 
بین المللــی بایــد در برابــر ایــن حمالت 
گســتاخانه واکنــش قــوی و بازدارنــده از 
خود نشــان دهد و ضروری اســت که جهان 
 اســالم در این زمینه از حق و عمل مشترک 

پیروی کند.
رئیس جمهور ترکیه همچنین با اشاره به 
برگزاری نشســت اخیر کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی دو کشــور، بر تقویت 
و تعمیق مناسبات اقتصادی و تجاری ترکیه 
و ایران به عنوان دو کشــور دوست و همسایه 
تاکید و ابراز امیداری که نشست همکاری های 
راهبردی دو کشور نیز برای توسعه همکاری ها 

در آینده نزدیک برگزار شود.

با تمرکز بر فلسطین، برجام و مسائل مشترک انجام شد؛

گفتگوی مهم روحانی و اردوغان 


