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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

سخنگوی شــورای نگهبان دیروز 
اعالم کرد که این شورا در تالش است تا 
پایان پنج روزه دوم بعد از ثبت نام نامزدها 
نتایج بررسی صالحیت ها را اعالم کند. 
عباسعلی کدخدایی ادامه داد که هر روز 
تعدادی از پرونده ها بررسی می شود اما 
»الزم است که برخی پرونده ها بیشتر 

بررسی شوند.«
آیا یکی از ایــن پرونده هایی که نیاز 
به بررسی بیشــتر دارد، پرونده اسحاق 
جهانگیری اســت؟ نصــراهلل پژمانفر، 
رئیس کمیســیون اصل 90 مجلس 
دیروز در صفحه توئیتری اش نوشــت: 
»اسناد تخلفات اسحاق جهانگیری که 
منجر به رأی دادگاه شده است، جهت 
بررسی در تایید صالحیت ها به شورای 

محترم نگهبان ارسال کردم.«
او ادامه داد: »کاندیداهای ریاســت 
جمهوری نمی توانند در تاریکی تخلف 
کنند و در برابر مردم نسبت به وضعیت 

فعلی، بُغض نمایشی داشته باشند.«
اشاره او به بغض جهانگیری در روز 
ثبت نام بــرای کاندیداتوری ریاســت 
جمهوری، در وزارت کشور است. پژمانفر 
هیچ اشــاره ای نکرده که منظورش از 
»تخلفاتی« که اســناد آن را به شورای 

نگهبان ارائه کرده چیســت اما برخی 
ســایت ها و چهره ها اینگونه اظهارات 
از ســوی نمایندگان مجلس را نشانه 
تالش های پیدا و پنهــان آنها برای رد 
صالحیت اسحاق جهانگیری و حذف او 

از گردونه انتخابات می دانند. 
اســحاق جهانگیری در ســال 96 
هم که داوطلب کاندیداتوری ریاست 
جمهوری شد از سوی شورای نگهبان 
تایید شــد. حاال اما سخنگوی شورای 
نگهبان می گوید ممکن است کسانی 
که در دوره های قبلی تایید صالحیت 
شــده اند، این بار تایید نشوند چراکه 

»مالک حال افراد است.«
تفاوت جهانگیری 96 و 1400

بسیاری معتقدند که ممکن است 
یکی از افراد مورد اشــاره ســخنگوی 
شورای نگهبان، اســحاق جهانگیری 
باشــد. او معاون اول رئیس جمهوری 
و رئیس ســتاد اقتصاد مقاومتی دولت 
بود. جهانگیری سال 96 در حالی به گود 
انتخابات راه پیدا کرد که چهار سال یکی 
از مقامات ارشد دولتی بود که به واسطه 
برجام رونق نســبی اقتصــادی به راه 
انداخته بود، تورم را تاحدودی کنترل 
کرده و آرامش حاصل از ثبات را به کشور 

بازگردانده بود. 
اینک امــا در شــرایطی داوطلب 

نامزدی انتخابات است که چهار سال 
گذشته را معاون اول رئیس جمهوری 
بود که مــردم در دولتــش یک دوره 
بسیار ســخت و پرتنش را پشت سر 
گذاشــته اند. از این رو بی تردید تایید 
صالحیــت او به اندازه گذشــته مورد 
توافق اعضای شورای نگهبان نخواهد 
بود. البته ایــن به معنی عــدم احراز 
صالحیت قطعی او نیست. باید منتظر 
ماند و دید که در پشت صحنه سیاست 
چه رخ می دهد و نهایتا شورای نگهبان 
چه تصمیمی خواهد گرفت؛ اما به هر 
حال اینها نشانه هایی است که ناظران 
را نسبت به تایید صالحیت جهانگیری 

مردد کرده است. 
اصالحات هنوز بالتکلیف است

از سوی دیگر اصالح طلبان هم هنوز 
سردرگم هستند. در حالی که شورای 
وحدت اصولگرایان فرمان تشــکیل 
ستادهای انتخاباتی را صادر کرده و بنا را 
بر حمایت گسترده و یکپارچه از رئیسی 
گذاشته و برای کسب رأی در روستاها 
هم برنامه تدارک دیده اند، اصالح طلبان 
کماکان اندر خم کوچه »معرفی نامزد 

نهایی« خود هستند. 
هفته گذشــته قــرار بــود جبهه 
اصالحات جلســه مهمی داشته باشد 
که انتظار می رفت در آن جلسه تکلیف 

کاندیدای این جبهه مشخص شود اما 
مشخص نشد و اصالحات اعالم کرد که 
معرفی کاندیدای نهایی اش به تعویق 

افتاده است. 
تا هنوز هم که خبری نیست و حتی 
گفته شــده که ممکن است کاندیدای 
نهایی بعد از مناظره ها و نظرسنجی های 
ملی تعیین شــود. اسحاق جهانگیری 
در زمان ثبت نام بــه نوعی خود را نامزد 
جریــان اصالحات معرفی کــرد اما به 
نظر می رسد بزرگان این جریان چنین 
نظری ندارند و تغییر نظر آنها هم منوط 

به اتفاقات پیش روست. 
الریجانی؛ حریف َقدر جناح رقیب

تا این جای کار که حضور الریجانی 

در گپ و گفت ها و بحث ها و مناظرات 
انتخاباتی پررنگ تر از جهانگیری بوده 
است. اظهارات چند شــب پیش او در 
کالب هاوس بازتاب بســیاری داشت و 
طعن و کنایه های دیروزش به جلیلی هم 
حاکی از آن بود که او حتی پیش از اعالم 
شورای نگهبان به مصاف کاندیداهای 

رقیب رفته است. 
او در توئیتی سعید جلیلی را که گفته 
بود »کشور با نمایش اداره نمی شود«، 
یار کمکی خوانده و نوشته بود: »آمدید تا 
ضعف های کاندیدای اصلی را بپوشانید؛ 
البته اگر »مواضع خطرناک« شــما را 

گردن بگیرند.«
الریجانی همچنین به کنایه نوشت: 
»احتراماً باید عرض کنــم مهم ترین 
دستاوردمان این بود که با اجماع ملی 
اجازه ندادیم اقلیت بی منطقی، ایران را 

با تندروی به لبۀ پرتگاه ببرند.«
چه بسا این زورآزمایی های لفظی و 
تبلیغاتی الریجانی اصالح طلبان را به این 
نتیجه برساند که او بیش از جهانگیری از 
پس جناح رقیب برخواهد آمد؛ به ویژه 
که آنچه او می گوید خوشــایند جبهه 

اصالحات است. 
احتمال چرخش اصالح طلبان از 

جهانگیری به سوی الریجانی
از ایــن رو ممکــن اســت حتی از 
جهانگیری بخواهند که به نفع الریجانی 
از میدان رقابت کنار بکشد. حشمت اهلل 
فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت 
ملی در مجلس دهم به این موضوع اشاره 
کرده و به خبرآنالین گفته است: »فکر 
می کنم آقای جهانگیری برای دفاع از 
وضع موجود به میدان می آید و در نهایت 
احتمال اینکه به نفــع آقای الریجانی 
کناره گیری کند، هست. به هر حال هر 
کدام از کاندیداها که تایید بشوند، فضای 
دو قطبی بین آقای الریجانی و رئیسی 

شکل خواهد گرفت.«
درصد این احتمال باالست چراکه 
اگر چنین نشــود، آرا میان الریجانی و 
جهانگیری البته با نسبت نابرابر تقسیم 
خواهد شد؛ در حالی که با کناره گیری 
جهانگیری بخش زیادی از سبد رأی او به 
سوی الریجانی روان می شوند. از سوی 
دیگر اصولگرایان همین برنامه را برای 
رأی آوردن رئیسی پیاده خواهند کرد؛ 
آنچنانکه محمدجواد محمدی نوری، 
عضو شورای وحدت اصولگرایان دیروز 

به ایرنا گفته است پنج نفر از نامزدهای 
جریان اصولگرا حتما به نفع رئیســی 
کنار می روند، منتها ممکن است پس 
از مناظرات این کار را انجــام دهند. او 
پیش بینی کرده که رســتم قاسمی و 

سعید محمد دو تن از آنها باشند.
کاندیدای پوششی

این کنار کشیدن ها آرای اصولگرایی 
را متمرکز بر رئیســی خواهــد کرد و 
اصالح طلبان نیز ناگزیر خواهند شد که 
از جهانگیری دست بکشند و پشت سر 
الریجانی بایستند؛ چراکه دست کم تا 
اینجای کار الریجانی شانس بیشتری 

از جهانگیری دارد. 
خود اصالح طلبــان معتقدند که 
جهانگیری نخواهد توانست از عملکرد 
دولت دفاع کند و همین او را تاحدودی 
خلع سالح می کند. با این حال به نظر 
می رسد خود او با علم به این موضوع عزم 
خود را برای انتخابات جزم کرده است. 
شورای سیاستگذاری ستاد انتخاباتی 
خود را شــکل داده و دیروز اعالم کرد 
که پس از تاییــد صالحیت ها آمادگی 
مناظره با نامزدها در هــر پلتفرم و هر 

زمانی را دارد. 
او البته این را هم اضافه کرده بود که 
قصد دفاع از عملکرد دولــت را ندارد و 
وزرا و رئیس جمهوری این کار را خواهند 
کرد. جهانگیری با بیان اینکه »به قصد 
افق گشایی آمده ام«، گفت: »می خواهم 
از عواملی بگویم که مسبب بحران های 
امروز ایران هستند و از برنامه هایی که 

برای مقابله با آن ها دارم.«
بیش از هــر چیز امــا پیش بینی 
می شود که او به کاندیدای پوششی علی 

الریجانی بدل خواهد شد.

جریان اصالحات هنوز در اعالم  کاندیدای نهایی سردرگم است؛

جهانگیری؛درمرزافقگشاییوکنارهگیری

خبر

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور از تشکیل فرماندهی 
واحد دفاعی- امنیتی هسته ای خبر داد.

غالمرضــا جاللی با اشــاره به مســائل امنیتــی پیش رو 
در صنعت هســته ای کشــور به ویژه ماجرای نطنــز و نقش 
ســازمان پدافند غیرعامل در این رابطه گفت: مــا در حوادث 
اخیر نطنز با بررســی و آسیب شناســی دو حادثه، اشکاالتی 
را به دســت آوردیم. یکی از آنها این بود کــه یک ناهماهنگی 
بین الیه هــای تولیدکننده امنیــت در این فضاهــا به  وجود 
آمده بــود که آن را گــزارش کردیــم و به دنبال گــزارش ما، 

 طرحی در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید.
او افزود: چندی پیش تشکیل فرماندهی واحد دفاعی- امنیتی 
هسته ای به تصویب رســید و در جلســات آینده جزئیات آن 
نهایی خواهد شــد. در واقع آن ضعف هم براساس گزارشات و 
پیگیری های سازمان پدافند غیرعامل کشور مشخص و اقدامات 
الزم برای برطرف کردن آن به نتیجه رسید که ان شاءهلل با تشکیل 
این فرماندهی، ضعف های گذشته کامالً برطرف و مجموعه کاماًل 

آسیب ناپذیر خواهد شد.
سردار جاللی با تاکید بر اینکه سایت هسته ای فردو مشکل 

امنیتی ندارد، اظهار کــرد: فردو در واقع یــک رویکرد پدافند 
غیرعاملی بود و امــروز هم به عنوان یک نقطــه قوت در حوزه 
هسته ای مطرح شده است. رئیس ســازمان پدافند غیرعامل 
تصریح کرد: در مذاکرات هسته ای دشمنان به ما اصرار می کنند 
که در فردو چرخه غنی سازی نباشد؛ چرا؟ چون آسیب ناپذیر 
و بسیار امن اســت. ولی موضوع تولید امنیت، یک بسته کامل 
است؛ مثاًل اگر در حوزه نفوذ و حفاظت که اغلب مسئولیت آن 
با بخش های دیگر است دقت نشود و یک آدم ضعیف پیدا شود، 

همین باعث نفوذ و آسیب می شود.
در دو ســال اخیر دو انفجار در سایت هسته ای نطنز آسیب 
جدی به تاسیسات هسته ای ایران زد. بررسی های امنیتی حاکی 
از شواهدی مبنی از وجود نفوذی ها و خرابکاری های این عوامل 

نفوذی در تاسیسات هسته ای است. 
گفتنی است تأسیسات هسته ای شهید علیمحمدی ُفردو، 

یکی از تاسیسات هسته ای ایران است که به منظور غنی سازی 
اورانیوم در عمــق 90 متری صخره های ســنگی در ُفردو، در 

کیلومتر ۲۵ مسیر آزادراه قم-تهران ساخته شده  است.
فردو پس از نطنز ساخته شد و برخی ناظران می گویند تجربه 
نطنز باعث شد به دلیل مسائل امنیتی فردو را در دل کوه بسازند.

سردار جاللی خبر داد؛

تاسیسفرماندهیواحدامنیتهستهای
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فرمانده سپاه در تماس با اسماعیل هنیه: 
کنارفلسطینخواهیمماند
تااسرائیلریشهکنشود

سردار سالمی، فرمانده سپاه پاسداران در تماس 
تلفنی با اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس 
گفت: شکست رژیم صهیونیستی شکستی برای 
آمریکا، انگلیس و هم پیمانان آن ها و سازمان های 
خیانتکار و ســازش گر بود. این پیــروزی بزرگ 
فلسطین جدید و بزرگی را به وجود آورد که فرزندان 
آن قدرت محقق کردن پیروزی ها را دارد. وی تاکید 
کرد: شمشیر بُران مقاومت، اسرائیل جدید و ضعیف 
و شکســت خورده را به وجود آورد و این رژیم در راه 
نابودی نهایی است. سالمی افزود: سپاه پاسداران 
مانند همیشه با تمام امکانات در کنار ملت فلسطین 

خواهد ایستاد تا رژیم صهیونیستی ریشه کن شود.
    

توسط وزرای خارجه ایران و سوریه؛
سرکنسولگریجمهوریاسالمی

ایراندرحلبافتتاحشد
سرکنســولگری ایران در حلب دیروز توسط 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و فصل 
مقداد، وزیر امور خارجه جمهوری عربی ســوریه 
به صورت ویدئوکنفرانسی، افتتاح شد. به گزارش 
ایرنا، در پی سفر اخیر محمد جواد ظریف به دمشق 
و رایزنی انجام شــده با »بشار اسد«  رئیس جمهور 
سوریه و »فیصل مقداد« وزیر امور خارجه این کشور، 
مقامات سوری با افتتاح سرکنسولگری کشورمان 
در حلب موافقت کردند. در پی این موافقت شفاهی، 
وزارت امور خارجه جمهوری عربی سوریه به طور 

کتبی با این موضوع موافقت کرد.  
    

رویترز خبر داد؛
اعالمآمادگیاروپاییهاو

آسیاییهابرایخریدنفتازایران
به گــزارش ایلنا، رویترز با بیــان اینکه با تداوم 
مذاکرات وین و پیش بینی لغو تحریم ها، خریداران 
اروپایی و آســیایی برای خرید نفت ایــران آماده 
می شوند، نوشت: شرکت های »بهارات پترولیوم« 
هند و »هندوستان پترولیوم« اعالم کردند که با لغو 
تحریم ها برای خرید نفت از ایران اقدام خواهد کرد. 
یک شرکت در کره جنوبی گفته اگر امکان واردات 
نفت ایران وجود داشته باشد، می توانیم واردات نفت 
ایران را از سربگیریم. یک مقام ژاپنی هم گفت: حتی 
اگر تحریم ها برداشته شود، خریداران نفت باید از 
انتقال های بانکی مطمئن شوند حل این موضوع 

کمی زمان بر است اما باید بر موانع غلبه کنیم.
    

انتقادعباسآخوندیازوعده
انتخاباتیشریعتمداری

محمد شریعتمداری، وزیر رفاه و نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری در توئیتی نوشت:  »دولتی شفاف 
و پاسخگو تشــکیل می دهم و به فوریت طرحی را 
اجرا می کنم که مالکیت این ســرمایه ملی به خود 
مردم اعطا شود و همه از تمامی عواید فروش مطلع 
و متنفع شــوند.« عباس آخوندی، وزیر سابق راه و 
دیگر نامزد انتخابات ۱۴00 در پاسخ شریعتمداری 
گفت:  »محمد جان اونی  که نسخه اصلی این ماجرا 
بود و قرار بود که  نفت را سِر سفره  مردم بیاره، مردم 

را سر  سفره  فقر و بدبختی نشاند. تا چه رسه به تو!« 
    

حقیقت پور:
۵یا6کاندیداتاییدصالحیتمیشوند

به گزارش اعتمادآنالین، منصور حقیقت پور، 
نماینده ادوار مجلس و مشاور علی الریجانی با بیان 
اینکه در نهایت از بین این تعداد ثبت نام کنندگان 
برای انتخابات ریاســت جمهوری تنها »۵ تا 6 نفر 
تایید صالحیت می شوند«، گفت: شاید در نزدیک 
انتخابات توافقاتی بین برخی از چهره ها برای کنار 
رفتن به نفع دیگری صورت بگیرد، اما در شــرایط 
فعلی هنوز این مسائل روشن نیســت. وی درباره 
کناره گیری برخــی چهره ها و انتقال ســبد رأی 
آنها به علی الریجانی گفت: مشــخصا هیچ یک از 
کاندیداهای اصولگرا با کناره گیری، سبد رای شان 

به سمت علی الریجانی نمی آید. 
    

حضرتیرئیسستادانتخاباتی
پزشکیانشد

الیاس حضرتی، دبیرکل حــزب اعتماد ملی و 
نماینده سابق مجلس شــورای اسالمی، به عنوان 
رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان تعیین شد. پزشکیان 
نماینده تبریز و از داوطلبان انتخابات سیزدهمین 
دوره ریاســت جمهوری اســت. براساس جدول 
زمانبندی انتخابات ریاســت جمهــوری ۱۴00، 
فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری  
پس از پایان مهلت بررســی صالحیت در شورای 
نگهبان )۵خرداد( و اعالم آن توسط وزارت کشور به 
طور رسمی آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع  اخذ رأی 

خاتمه می یابد. 

فالحت پیشه: آقای 
جهانگیری برای دفاع از 

وضع موجود به میدان 
می آید و در نهایت احتمال 

اینکه به نفع آقای الریجانی 
کناره گیری کند، هست. 

به هر حال هر کدام از 
کاندیداها که تایید بشوند، 

فضای دو قطبی بین آقای 
الریجانی و رئیسی شکل 

خواهد گرفت

ممکن است کاندیدای 
نهایی اصالح طلبان بعد از 

مناظره ها و نظرسنجی های 
ملی تعیین شود. جهانگیری 
به نوعی خود را نامزد جریان 

اصالحات معرفی کرده اما 
به نظر می رسد بزرگان این 
جریان چنین نظری ندارند 

و تغییر نظر آنها هم منوط به 
اتفاقات پیش روست

میخائیل اولیانوف، نماینده دائمی روســیه 
در سازمان های بین المللی در وین اعالم کرد که 
تهران به زودی غنی سازی 60 درصد اورانیوم را 

متوقف می کند.
وی در مصاحبــه با ایســتگاه رادیویی »اکو 
مسکو« گفت فکر می کند که این اتفاق خیلی زود 

در جریان مذاکرات وین اتفاق می افتد. 
اولیانوف در پاسخ به اینکه آیا برنامه جامع اقدام 
مشترک برجام همچنان به عنوان یک ابزار کنترل 
واقعی باقی مانده است، با بیان اینکه هیچ چیز بهتر 
از این توافق برای کشورهای منطقه وجود ندارد، 
اظهار کرد: این معامله اطمینان باالیی را نسبت به 

اینکه ایران سالح هسته ای ندارد و نخواهد داشت 
را فراهم می کند.

وی خاطرنشان کرد: ایران، در چارچوب این 
توافق نامه، به کشوری که بیشترین بازرسی از 

آن انجام شده است، در جهان تبدیل شده است.
مذاکرات وین احتماال تا 10 روز دیگر 

تکمیل می شود
همچنین خبرگزاری روسی تاس به نقل 

از اولیانوف نوشــت: مذاکرات وین برای از 
سرگیری اجرای برجام در شرایط کنونی 
ممکن اســت در روزهای نخستین ماه 

ژوئن کامل شود.

بنا بر این گزارش، اولیانوف که سرپرســت 
هیأت روسیه در مذاکرات برجامی وین هست، 

با بیان اینکه مذاکرات در مســیر درست خود 
پیش می رود، اظهار کرد: مذاکرات برجامی وین 
احتماال اوایل ژوئن )حدودا ۱0 روز آینده( تکمیل 
می شود.  وی افزود: البته زمانی که چنین کار و 
امور پیچیده و دشــواری درمیان است، ممکن 
نیســت که بتوانید به قطعیت آن را پیش بینی 
کنید، با این وجود احساس می کنم که مرحله 
نهایی )مذاکرات وین( می تواند هفته آینده باشد 

و امیدوارم که اینگونه باشد.
تاس تاکید کرد که با وجود مشکالت پیش رو، 
اولیانوف گفت که مذاکرات در مسیر درست خود 

قرار داشته و به پیش می رود. 
در دو هفته اخیر، مذاکــرات و رایزنی های 
مختلف میان هیأت ها چه در سطوح معاونین و 
چه در سطوح کارشناسی به صورت فشرده در 
جریان بود؛ از جمله ساعاتی پیش از برگزاری 

کمیسیون، گروه کارشناســی لغو تحریم ها و 
گروه کارشناســی تمهیدات اجرایی با حضور 
هیأت های همه کشورهای عضو برجام در یک 
نشست مشترک تالش کردند تا حد ممکن متون 
پیش نویس را برای مالحظه روســای هیأت ها 
و ســپس گزارش به پایتخت ها آماده کنند. در 
نتیجه این رایزنی ها و نیز تالش های هیأت های 
کارشناســی طرف های درگیــر در گفتگوها، 
پیش نویس متون تا حد زیادی تدوین و تنقیح 
شده و به مرحله ای رســیده است که جز برخی 
موارد اختالفی پیچیده که نیازمند تصمیم های 
سیاسی در پایتخت های کشــورها است، بقیه 
بخش های متن تقریبا آماده است. هیأت ها در 
پایان این دور از گفتگوها عازم پایتخت های خود 
شدند. قرار است دور دیگر گفتگوها هفته آینده 

مجددا از سر گرفته شود.

اولیانوف:

ایرانبهزودیغنیسازی60 درصدیرامتوقفمیکند


