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روی موج کوتاه

تفــاوت محســن مهرعلیــزاده و 
عبدالناصر همتی با پنج کاندیدای دیگر 
این اســت که این دو پیش از برگزاری 
انتخابات اصلی، درگیر رقابتی سخت و 

نفسگیر در انتخابات دیگری هستند. 
در اردوگاه اصولگرایان تکلیف روشن 
اســت؛ کاندیدای اصلی آنهــا ابراهیم 
رئیسی است. اصالح طلبان اما می گویند 
که تمام 11 گزینه آنها برای کاندیداتوری 
از سوی شورای نگهبان رد شده اند و از این 
رو کاندیدایی برای معرفی به مردم ندارند. 
هرچه می گذرد اما شواهدی بروز می کند 
حاکی از اینکه ممکن است این موضع 
اصالح طلبان در دقیقه نود با چرخشی 
کامل به سوی حمایت از یک کاندیدای 

خاص تغییر کند. 
حال همتی و مهرعلیــزاده هر یک 
می کوشــند که آن کاندیــدای خاص 
باشــند. هر دوی آنها ملتمسانه دست 
تمنای خود را به سوی اعضای اصالحات 
دراز کرده اند. همتی خواستار حمایت 
اصالح طلبان از وی شده و مهرعلیزاده 
هم دو روز پیش در نامه ای به بهزاد نبوی، 

رئیس جبهه اصالحات خود را کاندیدای 
اصالح طلــب معرفی کــرده و از نبوی 
»استدعای فرصتی برای حضور و ارائه 
برنامه در جلسه مجمع عمومی جبهه 

اصالحات« را کرده است. 
حمایت ستاد جهانگیری از همتی؟

از سوی دیگر صبح دیروز اخباری در 
فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه 
ستادهای انتخاباتی اسحاق جهانگیری 
در اختیار همتی قرار گرفته اند. هرچند 
که شــهیندخت موالوردی از اعضای 
شــورای سیاســتگذاری انتخاباتی 
جهانگیری در این باره اظهار بی اطالعی 
کــرد و افزود که بعیــد می داند چنین 

اتفاقی رخ دهد. 
بدین ترتیــب نه حمایت ســتاد 
جهانگیری از همتی تایید شــده و نه 
تاکنون پاســخی برای نامه و تقاضای 
مهرعلیزاده منتشر شده است اما بسیاری 
معتقدند که این وضعیت پایدار نیست. 
توئیت جدید دبیرکل اعتماد ملی

از نشانه های پایدار نبودن آن تغییر 
موضع نسبی حزب اعتماد ملی است. 

الیاس حضرتی، دبیــرکل این حزب 
روزهای گذشته وقتی شایعه حمایت 
این حزب از مهرعلیزاده مطرح شد، آن 
را تکذیب کرد و در توئیتر نوشت: »حزب 
اعتماد ملی پشت سر هیچ کس نرفته و 

نامزدی ندارد.«
دیروز اما حضرتی در توئیت دیگری 
با تشــویق آحاد ملت برای مشارکت 
در انتخابات نوشــت که با دقت مواضع 
کاندیداها را رصد می کنیم. برخی این 
گفته را به معنی تغییــر نظر این حزب 
و احتمال اعالم کاندیــدای آن ظرف 

روزهای آینده تفسیر کردند. 
 همتی یا مهرعلیزاده؟ 

مسأله این است
عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی 
اصولگرا در گفت وگویی با خبرآنالین، 
این بی طرفی اصالحات و عدم حمایت 
آن از کاندیدایی خــاص را بازی پنهان 
اصالح طبان عنــوان کــرده و افزوده 
مهرعلیــزاده طیــف اصالح طلبان را 
نمایندگی می کند و آنها قطعا شانس 

پیروزی دارند. 

خود اصالح طلبان نیــز حاال دیگر 
احتمال حمایت جبهــه اصالحات از 
مهرعلیزاده یا همتــی را بیش از پیش 
مطرح می کنند. یداهلل طاهرنژاد، عضو 
شــورای مرکزی حزب کارگــزاران و 
نماینده حزب در جبهه اصالحات ایران 
دیروز در گفت وگویــی این احتمال را 
مطرح کرده و گفته است: »ممکن است 

جبهه به این جمع بندی برســد که از 
یکی از کاندیداها حمایت کند و به نظر 
من هنوز نمی توان این کتاب را بســته 

فرض کرد.«
او همچنین ادامــه داده: »اگر بنا بر 
دعوت از کاندیداها باشد، هر دو کاندیدای 
اصالح طلب به جبهه اصالحات دعوت 
خواهند شد و ارزیابی من این است که به 

این سمت خواهیم رفت.«
بنابراین به نظر می رسد تغییر بازی 
اصالح طلبان در دقیقه نود دور از ذهن 
نباشــد و این تعلل صرفا برای سنجش 
شرایط و انتخاب نهایی میان همتی و 
مهرعلیزاده اســت؛ آنچنانکه محمود 
صادقی، فعال سیاسی اصالح طلب دیروز 
درباره امکان بررسی برنامه مهرعلیزاده 
در جبهه اصالحات اظهار کرد که در میان 
اعضای این جبهه برای دریافت برنامه 
مهرعلیزاده و همتی اختالف وجود دارد.

بخت باالی همتی
اما از میان این دو کدام یک شــانس 
بیشتر برای جلب حمایت اصالحات را 
خواهند داشــت؟ عبدالناصر همتی تا 
اینجای کار پر سر و صداتر و خبرسازتر 
بوده اســت. او اساســا حضور خود در 
سیاست را با مدیرکلی خبر در سازمان 
صدا و سیما آغاز کرد و از سال 1359 تا 
1368 در این ِسمت بود. از سال 68 تا 73 
نیز معاون سیاسی سازمان صدا و سیما 
بود. از این رو با رسانه و بازی های رسانه ای 
و تبلیغاتی آشناست. حضور دو روز پیش 
همسرش در تلویزیون و اظهارات او در 
راستای همین فضاسازی های تبلیغاتی 

نگاه ها را به سوی او جلب کرد. 
او همچنین عضو حزب کارگزاران 
سازندگی و کارگزارانی ها همزمان که 
بر حمایت صد در صــد از وی تصریح 
می کنند، سخت در تالش برای جلب 
حمایت سایر اصالح طلبان نیز هستند. 
روزنامه کارگزاران دیروز برای دومین 
روز پیاپی با عکسی بزرگ از عبدالناصر 
همتی صفحه نخســت خود را به طور 

کامل به برنامه انتخاباتی او اختصاص 
داد. عالوه بــر این، اقبــال چهره های 
اصالح طلب دســت کم تا اینجای کار 
به سوی او بیشتر بوده است. در همین 
ارتباط عطاءاهلل مهاجرانــی دیروز در 
توئیتی نوشت که در انتخابات شرکت 

می کند و به همتی رأی می دهد. 
در حالیکه مهرعلیزاده چند روز پیش 
با درخواست حمایت از اصالح طلبان از 
رقم زدن دوم خردادی دیگر سخن گفته 
بود، مهاجرانی اما بــا خبر رأی دادنش 
به همتی نوشــت که »امیدوارم شاهد 
۲ خرداد دیگری باشیم و صدای ما که 
در سخنان و مواضع همتی ظهور دارد، 

شنیده شود.« 
با وجود این نشــانه ها امــا باز هم 
نمی تــوان بــا اطمینــان گفــت که 
اصالح طلبــان در آخریــن لحظه چه 
تصمیمی خواهند گرفت. اصالحات در 
آستانه انتخابات کماکان بالتکلیف است 
و بسیاری معتقدند که به زودی از این 
بالتکلیفی درخواهد آمد؛ به ویژه اینکه 
اصالح طلبان انتخابات را تحریم نکرده اند 
و به باور بسیاری همین نشانه ای است 
بر اینکه آنها احتماال پشــت ســر یک 
کاندیدای خاص در انتخابات خواهند 

ایستاد.

امکان خروج اصالح طلبان از بی طرفی در انتخابات

رقابت سنگین همتی و مهرعلیزاده پای صندوق اصالحات

خبر

نماینده کشــورمان در وین در صفحه توئیترش اظهارات 
رئیس سازمان انرژی اتمی کشــورمان را به مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که در نامه ای به دنبال انتشار گزارش 
جدید آژانس درباره برنامه هسته ای ایران مطرح شده است، 

منتشر کرد.
کاظم غریب آبادی در صفحه توئیترش به اظهارات مطرح 
شده از سوی علی اکبر صالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمی 
کشورمان به رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
نوشت: در نامه دکتر صالحی به رافائل گروسی آمده است: نظر 
به اینکه تاریخ تفاهم نامه فنی در ۲4 مه به پایان رسید، ایران 
تصمیم گرفت آن را تمدید نکند، در ضمن ما تصمیم گرفتیم به 
ثبت یک ماهه ]اطالعات[ ادامه بدهیم تا فرصت دیگری برای 

به نتیجه رساندن مذاکرات فنی با آژانس فراهم شود. 
غریب آبادی به نقل از صالحی ادامه داد: در زمینه مســائل 

پادمانی، ایران تا کنون بیشترین تالشــش را برای همکاری 
واقعی با آژانس انجام داده و شفاف ســازی ها و پاسخ های الزم 
را ارائه کرده است. از آمادگی آژانس برای مشارکت در تالشی 
کنش گرایانه و متمرکز برای حل و فصل بدون تاخیر مسائل 

استقبال می کنیم.
نماینده کشــورمان در وین همچنین بــه نقل از صالحی 
نوشــت: ما مانند قبل به همکاری ســازنده بــا آژانس ادامه 
می دهیم. تا حد زیادی انتظار داریم کــه این عزم دوجانبه به 
حصول نتیجه ای ملموس و عمل گرایانه در اسرع وقت منجر 

شود. 
نامــه صالحی در پــی این مطرح می شــود کــه  آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی روز دوشــنبه در گــزارش فصلی 
خود بــه کشــورهای عضــو برجام اعــالم کرده اســت که 
ایران نتوانســته اســت در خصــوص ذرات اورانیــوم یافت 

 شــده در چندین ســایت اعالم نشــده توضیحی ارائه دهد.
در این گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی که رویترز آن را رصد کرده، آمده است: پس از چندین ماه، 
ایران نتوانسته توضیحات الزم را در خصوص ذرات هسته ای 
در سه سایتی که آژانس از آن ها بازرسی انجام داده، ارائه دهد. 
گروسی همچنین نسبت به حصول پیشرفت در مذاکرات پیش 
از جلسه هفته آینده شورای حکام ابراز امیدواری کرد. همچنین 
خبرگزاری ای اف پی در توییتی بــه نقل از آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اعالم کرد که ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران 

16 برابر سقف تعیین شده در برجام است.
آسوشیتدپرس هم در توئیتی نوشت که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در سند محرمانه خود اعالم کرده است که از اواخر 
ماه فوریه به داده های مهم برای نظارت بر برنامه هسته ای ایران 

دسترسی نداشته است.

 روسیه: اختالفات میان ایران و آژانس پیچیده 
اما موقت است

در همین ارتباط میخائیل اولیانوف، ســفیر روســیه نزد 
سازمان های بین المللی در توئیتی نوشت: متاسفانه همه  چیز 
درباره ارتباط میان ایران و آژانس خیلی پیچیده است. با این 
وجود ما قدردان این واقعیت هستیم که آن ها به حفظ سطح 

همکاری ها میان دو طرف ادامه می دهند. 
وی تصریح کرد: ما دالیلی داریم که باور کنیم مشــکالت 

جاری موقت هستند.

غریب آبادی خبر داد؛

نامه صالحی به مدیر کل آژانس در پی انتشار گزارش جدید درباره ایران
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پیش بینی وزارت کشور؛
مشارکت در انتخابات حدود 

40درصد است
جمال عرف، ریس ســتاد انتخابات کشور در 
همایش معاونین سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
استانداری های سراسر کشور گفت: طبق آخرین 
گزارش های موثق ارائه شــده از جمله نظرسنجی 
ایسپا، نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 
امســال حدود 4۰ درصد اســت. وی با بیان اینکه 
مشارکت حداکثری ضامن اقتدار و ثبات ملی است، 
افزود: باید تالش کنیم که این نرخ مشارکت به درجه 

باالیی ارتقا یابد.  
    

واکنش کدخدایی به ادعای 
بررسی مجدد صالحیت آخوندی

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
در توئیتی نوشت: »نقل شایعات پیرامون شورای 
نگهبان، نقل حکایت پدری است که از پسر پرسید 
در مشت من چیست؟ گفت؛ زرد است و گرد است و 
مجوف؟ گفت آری حال بگو چیست؟ گفت غربیل! 
کار بررسی صالحیتها با اعالم اسامی به وزارت کشور 
بسته شد. آرای اعضا هم مخفی و کتبی بوده است. 
لطفا گمانه زنی نکنید.« گفتنی است روز دوشنبه 
عباس آخوندی از احتمال بررسی مجدد پرونده اش 

در شورای نگهبان خبر داده بود.
    
قطر:

از میزبانی مذاکرات ایران و 
عربستان استقبال می کنیم

لولوة الخاطر، معاون وزیر خارجه و سخنگوی 
وزارت خارجه قطر در گفت وگو با اســپوتنیک 
گفت: دوحه بــه دلیل اعتقادی کــه به اهمیت 
میانجی گری برای صلح و ثبات بین المللی دارد، 
برای ایفــای نقش میانجی گری بیــن هر یک از 
قدرت های منطقه اعم از واشــنگتن و حماس یا 
ایران و عربستان آماده اســت. وی درباره امکان 
میزبانی مذاکرات ایران و عربســتان اظهار کرد: 
هرچند این موضوع هنوز مطرح نشده، اما از آن 
استقبال می کنیم. الخاطر تاکید کرد: گفت وگو با 
ایران برای دســتیابی به توافق جهت همزیستی 

مسالمت آمیز در منطقه امری ضروری است.
    

شوگایف:
ایران به تهیه سالح های روسی 

عالقه دارد
دیمیتری شوگایف، رئیس ســرویس فدرال 
همکاری های نظامی و فنی روســیه از چشم انداز 
همکاری نظامی و فنی مســکو با تهران خبر داد و 
گفت: جمهوری اســالمی به تهیه انواع سالح های 
روسی عالقه مند است. وی با اشاره به روابط دیرینه 
روسیه و ایران، اضافه کرد که روسیه در حال اجرای 
تعهدات قراردادی است. علی اصغر خاجی، دستیار 
ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی هم 
پیشتر به خبرگزاری روسی »اسپوتنیک« با اشاره به 
پایان محدودیت های تسلیحاتی سازمان ملل علیه 
ایران در اکتبر ۲۰۲۰، گفته بود ایران امیدوار است 
بتواند از روســیه برای تامین امنیت منطقه سالح 

خریداری کند.
    

وزارت اطالعات:
پاسخ احمدی نژاد را در زمان 

مناسب می دهیم 
وزارت اطالعات با صدور اطالعیه ای اظهارات 
اخیر محمــود احمدی نــژاد را »غیرواقعی و در 
راستای تشویش اذهان عمومی« خواند و تاکید 
کرد: »در شرایط کنونی بر اساس تاکیدات مقام 
معظم رهبری، تقویت امنیــت و وحدت ملی و 
مشــارکت حداکثری در انتخابات و عدم ایجاد 
زمینه سوء استفاده دشمنان، از ضروریات مسلم 
نظام است لذا پاسخ مقتضی به ادعاهای مغایر با 
واقعیات امنیتی در زمان مناســب اعالم خواهد 
شد.« گفتنی است احمدی نژاد اخیرا با انتقاد از 
عملکرد نهادهای اطالعاتی و امنیتی در مراقبت 
از سایت های هسته ای و سازمان فضایی مدعی 

شنود این نهادها از وی شده بود.
    

معاون ظریف به کی یف رفت؛
دور سوم مذاکرات سانحه 

هواپیمای اوکراینی
منوچهر مرادی، ســفیر ایران در اوکراین در 
توئیتی اعالم کرد:  »هیأت جمهوری اســالمی 
 ایران به ریاست محسن  بهاروند، معاون حقوقی 
بین المللی وزارت امور خارجــه روز جاری وارد 
 اوکراین شد تا ســومین دور مذاکرات دو کشور 
پیرامون ابعاد فنی و حقوقی ســانحه تلخ سقوط 
هواپیمای اوکراینی پرواز PS75۲ را با  یوگنی-

ینین همتای اوکراینی خود برگزار کند.«

به نظر می رسد تغییر بازی 
اصالح طلبان در دقیقه نود 

دور از ذهن نباشد و این 
تعلل صرفا برای سنجش 

شرایط و انتخاب نهایی 
میان همتی و مهرعلیزاده 

است؛ آنچنانکه محمود 
صادقی، دیروز گفت که 

در میان اعضای جبهه 
اصالحات برای دریافت 

برنامه مهرعلیزاده و همتی 
اختالف وجود دارد

همتی از سال 68 تا 73 
معاون سیاسی صدا و 
سیما بود. او با رسانه و 
بازی های رسانه ای و 

تبلیغاتی آشناست. حضور 
دو روز پیش همسرش 

در تلویزیون و اظهارات 
او در راستای همین 

فضاسازی های تبلیغاتی 
نگاه ها را به سوی او جلب 

کرد

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه 
قم گفت: هرچند عده ای می گویند یک انتخابات 
رقابتی در حال شکل گیری اســت اما رقابت به 

معنای واقعی وجود ندارد.
فاضل میبدی در گفت وگو بــا ایلنا، درباره 
آرایش سیاســی کشــور و روند ردصالحیت  
نامزدهــای جریان اصالحــات و اعتدال گفت: 
معتقدم جریانی از اول انقالب بر این باور بود که 
انتخابات در نظام اسالمی معنا ندارد که این نظر 
در تقابل با گفته های مرحــوم امام خمینی بود 
اما به دلیل آن که حضرت امام یک شــخصیت 
بزرگ بود، جرأت نمی کردنــد چنین نظری را 

اظهار کنند.
این فعال سیاســی عنــوان کــرد: بعدها 
با تصمیمــات خــود انتخابــات را کمرنگ و 

مشــارکت مردم را تقلیل دادند. در هر دوره ما 
شــاهد بودیم عرصه تنگ تر، فیلترها بیشتر و 
افراد زیادی ردصالحیت شــدند. نمونه اش را 
می توانیم در انتخابات مجلس و همین انتخابات 
ریاست جمهوری پیش رو به طور واضح ببینیم 
و در مصداق های گذشــته این امر هم می توان 
از ردصالحیت سیدحســن خمینی و مرحوم 

هاشمی نام برد.
وی ادامه داد: جریان مقابل دو مســأله دارد؛ 
نخست آن که انتخابات را کمرنگ را کنند و سپس 
اشخاصی را که ممکن است بیشتر از آنها فهم و 
درک از شرایط داشته باشند و در برابر منافع آنها 
ایستادگی کنند، به اصطالح در عرصه سیاسی 
کشور راه ندهند. میبدی یادآور شد: آقای هاشمی 
در عرصه فکر و سیاست کشور بسیار سابقه داشت 

و یار امام بودند اما از نظر یک عده، انسان هایی که 
بلند هستند باید کوتاه شوند . افرادی مانند آقای 
خاتمی شایســتگی حضور در سیاست ورزی 
کشور را دارند اما ببینید با اینها چه برخوردهای 
کردند. مشخص است با این رفتارها می خواهند 
هم انسان های فهمیده را خانه نشین کنند و هم 

انتخابات را کمرنگ تر کنند.
وی ادامه داد: با این روند ممکن اســت یک 
روزی هم در کشور بیاید که انتخابات را فراموش 
کنیم. ایــن فعال سیاســی اصالح طلب گفت: 
معتقدم وظیفه انسان های فهمیده و خبرگان، 
کسانی که یاران امام بوده و هستند این است که 
بیایند موضع صریح بگیرند، حرف های ایشان را 
درباره انتخابات، جمهوریت و نظام را مطرح کنند 
چرا که به اعتقاد من اگر اوضاع همین گونه پیش 

برود همان چند بند که در قانون اساسی درباره 
آرای مردم است، کم کم حذف می شود.

این فعال سیاسی با اشاره به ردصالحیت علی 
الریجانی از سوی شورای نگهبان برای شرکت در 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
اظهار داشت: آقای الریجانی شخصی است که 
در این مملکت از اول انقالب در تمامی مناصب ها 
بوده است. او در سپاه پاسدارن انقالب اسالمی، 
وزارت ارشــاد، رادیو و تلویزیون، شورای عالی 
امنیت ملی و مجلس بوده و اجرایی ترین کارها 
داشته اما مشــاهده می کنیم حذف می شود یا 
آقای جهانگیری که معاون اول است و اگر اتفاقی 

برای رئیس جمهور بیفتد او باید کشــور را اداره 
کند، کنارش می گذارند در صورتی که آقایی تائید 
می شود که کوچکترین سابقه اجرایی را تاکنون 
نداشته است. این عوامل نشان دهنده این است 
که واقعا بحث انتخابات مطرح نیست. وی با بیان 
این که رقابت برای جایی است که انتخابات وجود 
داشته باشد، گفت: هنگامی که انتخابات به معنای 
واقعی وجود ندارد چه رقابتی قرار است صورت 
گیرد؟ اگر امروز کسی در گفته ها و سخنرانی های 
که امام در اوایل انقالب و پاریس داشتند ورود کند، 
مشاهده می کند که نظام جمهوری اسالمی ایران 
درست است که اســالمی است اما قلبش مانند 
سایر کشورهای دیگر است و باید مردم بیایند و 
رأی دهند. وی یادآور شد: کدخدایی می گوید 
که عدم شرکت مردم به مشروعیت نظام لطمه 
نمی زند. این نشان می دهد تعریف ما از مشروعیت 
و مقبولیت من درآوردی است. تمام اینها بستگی 
به رأی مردم دارد تا مردم در این نظام رای ندهند، 

هیچ چیز مشروعیت ندارد.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم:

ادامه روند فعلی باعث فراموشی انتخابات در کشور می شود


