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روی موج کوتاه

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: 
از میان کســانی کــه برای ثبــت نام 
کاندیداتــوری در انتخابات ریاســت 
جمهوری بــه وزارت کشــور مراجعه 
کردند، مدارک حدود 40 نفر با مصوبه 

اخیر شورای نگهبان منطبق بود.
عباسعلی کدخدایی در یک برنامه 
تلویزیونی در مورد مدارکی که به شورای 
نگهبان از سوی وزارت کشور ارسال شده 
است، اظهار کرد: مدارکی که قباًل بود 
همان دو قطعه عکس و فرم ثبت نام بود 
اما االن با توجه به مصوبه شورای نگهبان 
مدارک تحصیلی، سوابق کار و عدم سوء 
پیشــینه مدارکی بود که در مصوبه ما 
داشــتیم و افراد ملزم بودند که آن را به 

شورای نگهبان ارسال کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که گفته 
بودید نماینده شورای نگهبان در وزارت 
کشور مدارک افرادی که طبق مصوبه 

این شورا نباشند را تحویل نمی گیرد، 
بیان کرد: ما اسامی را دریافت کردیم و 
طبیعتاً آنچه برای ما اعتبار دارد همان 
شرایطی است که از سوی شورای نگهبان 
ارسال شده است یعنی بقیه افرادی که 
مدارک اعالمــی را تحویل ندادند اصال 
بررسی نمی کنیم چون آن ثبت نام را به 

رسمیت نمی شناسیم.
زمان اعالم کاندیداهای نهایی و 

آغاز تبلیغات
سخنگوی شــورای نگهبان اظهار 
داشت: تالش ما این است که در همین 
مدت پنج روزه صالحیت کاندیداها را 
بررسی کنیم اما اگر شرایط به گونه ای 
باشــد که نیازمند بررسی بیشتر باشد 
طبق قانون ناچار هستیم که مهلت را 

تمدید کنیم.
وی در مورد اینکه اگر پنج روز اول به 
نتیجه نهایی برسید چه زمانی اسامی را 

اعالم خواهید کــرد، گفت: ما به وزارت 
کشور اعالم می کنیم و آنها هم یکی دو 
روز پس از این کار موظف هستند اسامی 

را اعالم کنند.
کدخدایی افزود: ممکن است اعالم 
اســامی از تاریخ پنجم و ششم خرداد 
جلوتر بیفتد اما  تبلیغات از هفتم خرداد 

ماه به مدت ۲0 روز انجام می شود.
در انتخابات ریاست جمهوری 

ردصالحیت نداریم
وی در مورد رونــد اعتراض به احراز 
صالحیت ها توسط شــورای نگهبان 
توضیــح داد: در انتخابــات ریاســت 
جمهوری اصــوالً رد صالحیت نداریم 
بلکه احراز صالحیت است یعنی افراد 
باید شرایط را واجد باشــند تا اعضای 
شورای نگهبان آنها را برای پست مهم 
ریاست جمهوری احراز کنند. در مورد 
اینکه افــرادی رد صالحیت نداشــته 

باشند هیچ گونه اظهارنظری نمی شود 
و قانون تکلیف نکرده اســت یعنی به 
عبارت دیگر شــورا افــرادی که احراز 
شوند به وزارت کشــور اعالم می کند 
 و نســبت به بقیه افراد ســاکت است . 
این عضو شــورای نگهبان ادامه داد: رد 
صالحیت به مفهومی که در انتخابات 
مجلس شورای اســالمی است اینجا 

نیســت اصال این واژه را ما در انتخابات 
ریاست جمهوری نداریم اما در انتخابات 

مجلس شورای اسالمی هست.
وی با اشاره به اینکه در مدیر و مدبر 
بودن، سابقه اجرایی به عنوان حداقل 
بررسی مورد نظر اســت، تصریح کرد: 
البته ارزیابی مدیریت فرد هم، مهم است 
و مورد ارزیابی قرار می گیرد. اینکه خود 
فرد سوابق خدمتی را در ثبت نام ها ارائه 

کند، یک گام به جلو بود.
کدخدایی گفــت: این امکان وجود 
دارد که داوطلبی رجل سیاســی باشد 
اما رجل مذهبی نباشد، یا رجل مذهبی 
باشد اما رجل سیاسی نباشد. این موارد 

باید با هم در افراد وجود داشته باشد.
 شورا سقف مشخصی 

برای تایید صالحیت ها ندارد
وی اظهــار داشــت: ما نــه نگاه 
سیاســی داریم نه نگاه مقطعی. در 
این ۲0 سالی که در شورای نگهبان 
بودم، این را حس نکــردم که عالئق 
سیاسی اعضای شــورای نگهبان در 
موارد دخیل شــده باشد. سخنگوی 
شــورای نگهبان با تأکید بر اینکه شورا 
سقف مشخصی برای تاییدصالحیت ها 
نــدارد و اگر تعداد زیادی هم شــرایط 
الزم را داشته باشــند، اعالم می کند، 
گفت: قانون از ما خواســته، شــرایط 
قانونی را مدنظر قرار دهیم؛ ما بدون هیچ 
مالحظه ی مّر قانون را رعایت می کنیم. 
وی ادامه داد: میزان حال فعلی افراد در 
بررسی صالحیت هاست و در بررسی 
صالحیت ها، صالحیــت افراد فقط 
برای یک دور بررسی می شود و در دور 
بعدی، حتی اگر رییس جمهور مستقر 
هم باشد، صالحیتش را مجدد بررسی 
می کنیم.کدخدایــی گفــت: برای 
تاییــد صالحیت داوطلبــان، ۷ رأی 
اعضای شــورای نگهبان نیاز است و 

اگر فردی ۶ رأی یا کمتر داشته باشد، 
تاییدصالحیت نمی شود.

اسامی منتشر شده از نامزدهای 
ریاست جمهوری کذب است

ســخنگوی شــورای نگهبان، روز 
گذشته همچنین با اشــاره به انتشار 
اسامی تایید صالحیت شده انتخابات 
ریاســت جمهوری اظهار کرد: اسامی 
منتشر شده در فضای مجازی و برخی 
رسانه ها حقیقت ندارد و شورای نگهبان 
کامال این اخبار را تکذیب می کند. وی 
افزود: مــا در حال بررســی صالحیت 
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 
هستیم و پس از حصول نتیجه اسامی 
تایید صالحیت شده را اعالم خواهیم 
کرد، لذا از مردم و رسانه ها تقاضا داریم 
به اخبار غیر موثق و کذب استناد نکنند. 
کدخدایی بیان کرد: قوه قضاییه باید با 
کسانی که نسبت به انتشار اخبار کذب 
و زود هنگام مبنی بر تایید و یا عدم تایید 
صالحیت کاندیداهای انتخابات ریاست 

جمهوری برخورد کند.

کدخدایی با اشاره به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری:

۴۰ نفر حائز شرایط مصوبه شورای نگهبان هستند

خبر

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه 
بیانیه الریجانی در ستاد انتخابات کشــور و اظهارات او درباره 
»پادگان« و »دادگاه« برای اصالحات جــذاب بود، بیان کرد: 
شــباهت ادبیات الریجانی به روحانــی از حیثیت گفتمانی او 

چیزی کم نمی کند.
محمد عطریانفر در تحلیل شرایط انتخابات با توجه به تکمیل 
ثبت نام داوطلبان ریاست جمهور، به مهر گفت: از میان چهره های 
برتری که ثبت نام کرده اند حدود ۱0 نفر تأیید صالحیت خواهند 
شــد و از میان این ۱0 نفر یک پنج ضلعی از رقابتی پر مناقشه و 

جذاب شکل خواهد گرفت.

وی افزود: در رئــوس این پنج ضلعی آقایــان جهانگیری، 
الریجانی، رئیسی، یک اصالح طلب دیگر که می تواند پزشکیان 
باشد و یک اصولگرای دیگر که احتماالً سعید جلیلی است، قرار 
خواهند گرفت. در ادامه رقابت این پنج نفر در قالب یک سه وجهی 

ادامه پیدا می کند.
این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشــان کرد: تصمیم 
کالن اصالح طلبان این است که نامزدی که موقعیت خوبی در 
نظرســنجی ها دارد، بماند و دیگران به نفع او خارج شوند؛ این 
احتمال ضعیف هم وجود دارد که مســعود پزشکیان موقعیت 

مناسب تری نسبت به اسحاق جهانگیری داشته باشد.

احتمال حمایت اصالحات از الریجانی 
عطریانفر انتخابات پیش رو را انتخاباتی جذاب دانســت و 
اظهار کرد: پیش بینی من این است که مشارکت از ۵۵ درصد هم 
باالتر خواهد رفت و در چنین وضعیتی احتماالً انتخابات به دور 
دوم کشیده خواهد شد؛ اما اینکه کدام دو نفر به رقابت فینال راه 
پیدا کنند تحلیل های مجزایی خواهد داشت و اصالح طلبان هم با 

توجه به دو نفر نهایی باید تصمیمات الزم را اتخاذ کنند.
وی با اشاره به اینکه ممکن است بار منفی گالیه های دولت 
روحانی بر دوش جهانگیری قرار بگیرد، عنوان کرد: در گام اول 
قطعاً اصالحات از الریجانی حمایت نخواهد کرد زیرا خالف فهم 
منطقی سیاسی است که اصالحات یک چهره شاخص از بدنه خود 
)جهانگیری( را در رقابت داشته باشند اما حمایت از او را متوقف 
کنند و به سمت کسی مثل الریجانی بروند. عضو شورای مرکزی 
حزب کارگزاران سازندگی با اشــاره به احتمال کشیده شدن 

انتخابات به دور دوم، افزود: در دور دوم اگر رقابت بین الریجانی و 
رئیسی باشد به نظر می رسد اصالحات تدبیر جدیدی اتخاذ کرده 

و به سمت الریجانی خواهد رفت.

عطریانفر:

سخنان الریجانی برای اصالح طلبان جذاب بود
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سفر ظریف به رم  و  واتیکان؛
وعده بازگشت ایتالیا به صحنه 
اقتصادی ایران و دیدار با پاپ

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
در سفر به ایتالیا پس از دیدار با وزیر امور خارجه این 
کشور گفت: حدود ۳0 میلیارد دالر با ایتالیا قرارداد 
داریم. ۵ میلیارد دالر نیز دولت ایتالیا قبل از خروج 
آمریکا از برجام اعتبار گذاشته بود. الزم بود که این 
امکانات بازسازی شود و برای دوران پس از مذاکراتی 
که االن در وین در جریان است شرایط برای بازگشت 
ایتالیا به صحنه اقتصادی ایران، به عنوان یک شریک 
قدیمی آماده می شود. وی با بیان اینکه ایتالیایی ها 
پس از خروج آمریکا از برجام کمتر از دیگران ایران را 
ترک کردند، افزود: بسیاری از شرکت های ایتالیایی 
کماکان در ایران حضور دارند. ظریف دیروز همچنین 
در جریان ســفر به ایتالیا ، به واتیکان رفت، با پاپ و 

مقامات واتیکان نیز دیدار و رایزنی کرد.
    

بلومبرگ بررسی کرد؛
احتمال افزایش صادرات نفت ایران

به گزارش ایلنــا به نقل از بلومبــرگ، ایران در 
حال آماده سازی افزایش فروش جهانی نفت است 
زیرا مذاکرات برای لغو تحریم های ایاالت متحده 
نشانه هایی از پیشرفت را نشان می دهد. با این حال 
حتی اگر توافقی انجام شود، جریان نفت خام اضافی 
به بازار ممکن است تدریجی باشد. مقامات گفتند که 
شرکت ملی نفت ایران که تحت کنترل دولت است 
زمینه های نفتی  و ارتباط با مشتری را آماده می کند؛ 
بنابراین در صورت  توافق می تواند صادرات را افزایش 
دهد. طبق خوش بینانه ترین برآوردها، این کشور 
می تواند در کمتر از سه ماه به تولید تقریباً 4 میلیون 

بشکه در روز قبل از تحریم بازگردد.
    

آذری جهرمی با اشاره به میانگین سنی 
62سال نامزدها:

نیم قرن اخیِر ایران هیچ نماینده ای 
در میان کاندیداهای مطرح ندارد

محمدجواد آذری جهرمــی، وزیر ارتباطات در 
کانال خود طی یادداشتی با موضوع بررسی انتخابات 
پیشرو، نوشت: با پایان ثبت نام انتخابات و نگاهی به 
فهرست شخصیت های سیاسی ثبت نام  کرده، یک 
واقعیت تلخ پیش روی جامعه قرار گرفت. در میان 
ثبت نام کنندگانی که تعریف شــخصیت سیاسی 
برایشان صادق باشــد، هیچ متولد سال ۱۳۵0 به 
بعدی وجود نــدارد. میانگین سیاســی این افراد 
۶۲ سال است و این یعنی نیم قرن اخیِر ایران هیچ 

نماینده ای در میان کاندیداهای مطرح ندارد.
    

جهانگیری اعضای شورای راهبری 
ستاد انتخاباتی اش را انتخاب کرد

اسحاق جهانگیری، داوطلب نامزدی انتخابات 
ریاست جمهوری ۷ عضو »شورای راهبری« ستاد 
انتخاباتــی اش را انتخاب کرد. فاطمــه پهلوانی، 
محمدرضا جالیی پور، حسین مرعشی، شهیندخت 
مالوردی، محمد نعیمی پور، ســیدرضا نوروززاده 
و رضا ویسه از ســوی جهانگیری به عنوان ۷ عضو 
»شورای راهبری« ستاد انتخاباتی  انتخاب شدند. 
روز گذشــته همچنیــن در خبرها آمــده بود که 
جهانگیری برای تمرکز بر انتخابات ۱400 و استفاده 
نکردن از امکانات و فضای کار دولت درخواســت 
مرخصی اش تا روز انتخابــات را به رئیس جمهور 

داده است.
    

باهنر:
 احمدی نژاد فریاد می زند 

من را دستگیر کنید
به گزارش خبرفوری، محمدرضا باهنر با اشاره 
به اظهارات و حواشــی محمود احمدی نژاد گفت: 
من احساس می کنم احمدی نژاد االن به موقعیتی 
رســیده اســت که دارد فریاد می زند بیایید من را 
بگیرید. دستگیری آقای احمدی نژاد بهترین اتفاق 
برای وی اســت. وی ادامه داد: اما نظام بزرگوارتر و 
زیرک تر از آن اســت که به احمدی نژاد این فرصت 

را بدهد.
    

سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی:
کسی نمی تواند مدعی گرفتن اذن 

رهبری برای حضور در انتخابات باشد
غالمرضا نوری قزلجه، ســخنگوی فراکسیون 
مستقلین والیی مجلس در گفت وگو با ایرنا با اشاره 
به بیانات رهبر انقالب در مورد انتخابات گفت: ایشان 
نظر خود درباره حضور اشخاص را در انتخابات بیان 
کردند و گفتند »بنده در مورد انتخاب اشخاص هیچ 
دخالتی نمی کنم.« وی افــزود: با این بیانات رهبر 
انقالب، پرونده کسانی که می گویند با اذن رهبری 
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شده ام بسته 
می شود و کسانی که در عرصه رقابت حاضر شدند، 

نمی تواند در این زمینه ادعایی داشته باشند.

در انتخابات ریاست 
جمهوری اصوالً رد 

صالحیت نداریم بلکه احراز 
صالحیت است. به عبارت 

دیگر شورا افرادی که احراز 
شوند به وزارت کشور اعالم 

می کند و نسبت به بقیه 
افراد ساکت است

آنچه برای ما اعتبار دارد 
همان شرایطی است که 
از سوی شورای نگهبان 

ارسال شده است یعنی بقیه 
افرادی که مدارک اعالمی را 
تحویل ندادند اصال بررسی 
نمی کنیم چون آن ثبت نام 
را به رسمیت نمی شناسیم

ســخنگوی وزارت خارجه درباره توافق ایران و آژانس و 
موضوع دسترسی های پادمانی تاکید کرد که تمدید توافق با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نقض قانون مجلس نخواهد بود. 
سعید خطیب زاده در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه در چند روز آینده توافق سه ماهه صورت 
گرفته بین ایران و آژانس به اتمام می رسد، آیا با توجه به روند 
مذاکرات وین قرار است این توافق تمدید شود، توضیح داد: در 
مورد توافق صورت گرفته باید به چند نکته توجه کنیم، در ابتدا 
اینکه قانون مجلس الزام آور است و آنچه که بین ایران و آژانس 

توافق شده است در همان چارچوب است. 
وی گفت: قانون مجلس بر توقف دسترسی های فراپادمانی 
آژانس تأکید کرده است. این موضوع از سه ماه گذشته آغاز 
شده و آژانس هیچ دسترســی فراپادمانی ندارد. توافقی که 
بین دو طرف صورت گرفته این بود که فیلم ها ضبط شود و 
در اختیار آنها )آژانس( قرار نگیرد. در پایان سه ماه می توانیم 
تصمیم بگیریم که نوارها پاک شــود و یا اینکه بر اســاس 

تصمیماتی که صورت می گیرد این توافق تمدید شود.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: توافقی که بین ایران و 
آژانس از جمله در مورد این فیلم ها صورت گرفته یک موضوع 
داخلی بین ایران و آژانس است و اگر این توافق را ادامه دهیم 

نقض قانون مجلس نخواهد بود.
خطیــب زاده تصریح کرد: بــا توجه به رونــد مذاکرات 
صحبت هایی صورت گرفته که به این توافق و فرصت ایجاد 
شده با آژانس فرجه ای داده شــود و اگر مذاکرات در مسیر 
درستی باشد شاید این تصمیم گرفته شود ولی در هر صورت 

دسترسی های فراپادمانی به آژانس داده نمی شود.
موضوعی به نام »توافق اولیه« در وین وجود ندارد

خطیب زاده در بخش دیگری از نشست خبری خود درباره 
روند مذاکرات وین، اظهار کرد: هنوز گفت وگوها ادامه دارد؛ هر 
سه کارگروه کارهای خود را انجام دادند. درصد قابل توجهی 
از مسائل باقیمانده در این کارگروه تکمیل شده، درصدی هم 
به تصمیمات سیاسی نیاز دارد. او تصریح کرد: موضوعی به نام 
توافق اولیه وجود ندارد و هیچ توافقی صورت نمی گیرد مگر 

اینکه همه شرایط اتفاق بیفتد.
همسر ظریف ممنوع الخروج نیست

این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر اینکه برخی از کانال های خبری مدعی شده اند 
که همسر محمدجواد ظریف ممنوع الخروج شده است، ضمن 
تکذیب آن، تصریح کرد: همسر آقای ظریف ایشان را در سفر 
به سوریه و ادامه سفر ایشان همراهی کرده اند و این شایعات 

ارزش پرداختن ندارند.

»به احتمال زیاد، اسرائیل و شخص نتانیاهو نهایت تالش 
خود را خواهند کرد تا از احیای برجام بدون پرداختن به نقش 
و سیاست های منطقه ای ایران جلوگیری کند؛ به این بهانه که 
اگر کمک های ایران نبود، این حجم سنگین حمالت راکتی و 
موشکی بی سابقه به تل آویو و دیگر شهرهای حساس انجام 
نمی شد. از این جهت، احتماال تالش خواهد کرد که آمریکا 
را از دادن امتیازاتی مهم به ایران در مذاکرات کنونی برحذر 

دارد و مانع آن شود.«
ســایت انتخاب در یادداشــتی ضمن بیان مطلب فوق، 
نوشــت: مذاکرات وین در صدر اخبار جهان قرار داشــت تا 
اینکه اتفاقات بیت المقدس و به تبع آن درگیری ها میان غزه 
و اسرائیل از هفته پیش شروع شد. رفته رفته صدرنشینی این 
مذاکرات جای خود را به تحوالت فلسطین داد و هم اکنون در 
حاشیه قرار گرفته است. طی این یک هفته جز یکی دو توئیت 
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه و اظهارات امروز دوشنبه 
سخنگوی وزارت خارجه چیز خاصی از این مذاکرات گفته 
نشده است. این در حالی است که از زمان شروع دور چهارم 

گفتگوها، هنوز هیأت های مذاکره کننده در وین حضور دارند 
و نشست های کمیسیون های سه گانه و دو طرفه و چند طرفه 

روسای هیأت ها ادامه دارد.
بر افراشتن گسترده پرچم اسرائیل بر روی ساختمان ها و 
مراکز دولتی در اتریش کشور میزبان مذاکرات احیای برجام 
خود اماره ای از سایه سنگین جنگ غزه بر مذاکرات وین است. 

لغو سفر وزیر خارجه به وین نیز اماره دیگری است.
هر چند دولت آمریکا از اســرائیل اعالم حمایت کرده و 
نتانیاهو هم مستظهر به این حمایت جنگ را ادامه داده است، 
اما از کلیت مواضع کاخ سفید و سناتورها و نمایندگان نزدیک 
به بایدن روشن است که تمایلی برای ادامه تنش ندارد. از این 
رو، هیچ بعید نیست که نتانیاهو بخواهد توقف جنگ را مشروط 
به گرفتن تضمین هایی از آمریکا در مقابله با سیاســت های 
منطقه ای ایران و ندادن امتیازات مهم کند. واقعیت اما این است 
که فشاری که بر جبهه داخلی اسرائیل در نتیجه مختل شدن 
زندگی در نتیجه حمالت فلسطینیان وجود دارد، چنان است 
که عمال مانعی جدی فــراروی نتانیاهو برای طوالنی کردن 

جنگ جهت تحقق خواسته پیشگفته است.
به هر حال، فارغ از آنچه گفته شد، حداقل تاثیر جنگ میان 
اسرائیل و فلسطینی ها روند پیشرفت مذاکرات وین را کند 
می کند. البته قبل از آن هم ورود مذاکرات به جزئیات دقیق 
روند را کند کرده بود و همین سطح انتظارات رسیدن به توافق 
تا ۲۱ می، زمان پایان توافق سه ماه با آژانس بین المللی انرژی 

اتمی، را کاهش می دهد.

خطیب زاده: 

ادامه توافق با آژانس، نقض قانون مجلس نخواهد بود
نتانیاهو آتش بس را مشروط به امتیازگیری درباره ایران خواهد کرد؟

سایه سنگین جنگ غزه بر مذاکرات وین
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