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روی موج کوتاه

کدخدایی با اشاره به کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری:

سفر ظریف به رم و واتیکان؛

 ۴۰نفرحائز شرایط مصوبه شوراینگهبان هستند

اولین جلسه بررسی صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری

سخنگوی شــورای نگهبان گفت:
از میان کســانی کــه برای ثبــت نام
کاندیداتــوری در انتخابات ریاســت
جمهوری بــه وزارت کشــور مراجعه
کردند ،مدارک حدود  40نفر با مصوبه
اخیرشوراینگهبانمنطبقبود.
عباسعلی کدخدایی در یک برنامه
تلویزیونیدرموردمدارکیکهبهشورای
نگهبانازسویوزارتکشورارسالشده
ال بود
است ،اظهار کرد :مدارکی که قب ً
همان دو قطعه عکس و فرمثبتنام بود
امااالنباتوجهبهمصوبهشوراینگهبان
مدارکتحصیلی،سوابقکاروعدمسوء
پیشــینه مدارکی بود که در مصوبه ما
داشــتیم و افراد ملزم بودند که آن را به
شوراینگهبانارسالکنند.
وی در پاسخ به این پرسش که گفته
بودیدنمایندهشوراینگهباندروزارت
کشور مدارک افرادی که طبق مصوبه

این شورا نباشند را تحویل نمیگیرد،
بیان کرد :ما اسامی را دریافت کردیم و
طبیعتاً آنچه برای ما اعتبار دارد همان
شرایطیاستکهازسویشوراینگهبان
ارسال شده است یعنی بقیه افرادی که
مدارک اعالمــی را تحویل ندادند اصال
بررسی نمیکنیم چون آن ثبتنام را به
رسمیتنمیشناسیم.
زماناعالمکاندیداهاینهاییو
آغازتبلیغات
سخنگوی شــورای نگهبان اظهار
داشت :تالش ما این است که در همین
مدت پنج روزه صالحیت کاندیداها را
بررسی کنیم اما اگر شرایط به گونهای
باشــد که نیازمند بررسی بیشتر باشد
طبق قانون ناچار هستیم که مهلت را
تمدیدکنیم.
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 میکنیم و آنها هم یکی دو
روزپسازاینکارموظفهستنداسامی
رااعالمکنند.
کدخدایی افزود :ممکن است اعالم
اســامی از تاریخ پنجم و ششم خرداد
جلوتربیفتداما تبلیغاتازهفتمخرداد
ماهبهمدت ۲۰روزانجاممیشود.
درانتخاباتریاستجمهوری
ردصالحیتنداریم
وی در مورد رونــد اعتراض به احراز
صالحیتها 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
ریاستجمهوری احراز کنند .در مورد
اینکه افــرادی رد صالحیت نداشــته

خبر
عطریانفر:

سخنان الریجانی برای اصالحطلبان جذاب بود

عضوشورایمرکزیحزبکارگزارانسازندگیبابیاناینکه
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
چیزیکمنمیکند.
محمدعطریانفردرتحلیلشرایطانتخاباتباتوجهبهتکمیل
ثبتنامداوطلبانریاستجمهور،بهمهرگفت:ازمیانچهرههای
برتریکهثبتنامکردهاندحدود ۱۰نفرتأییدصالحیتخواهند
شــد و از میان این ۱۰نفر یک پنج ضلعی از رقابتی پر مناقشه و
جذابشکلخواهدگرفت.

وی افزود :در رئــوس این پنج ضلعی آقایــان جهانگیری،
الریجانی،رئیسی،یکاصالحطلبدیگرکهمیتواندپزشکیان
باشد و یک اصولگرای دیگر که احتماالً سعید جلیلی است ،قرار
خواهندگرفت.درادامهرقابتاینپنجنفردرقالبیکسهوجهی
ادامهپیدامیکند.
این فعال سیاسی اصالحطلب خاطرنشــان کرد :تصمیم
کالن اصالحطلبان این است که نامزدی که موقعیت خوبی در
نظرســنجیها دارد ،بماند و دیگران به نفع او خارج شوند؛ این
احتمال ضعیف هم وجود دارد که مســعود پزشکیان موقعیت
مناسبترینسبتبهاسحاقجهانگیریداشتهباشد.

خطیبزاده:

ادامهتوافق با آژانس،نقض قانون مجلسنخواهد بود

ســخنگوی وزارت خارجه درباره توافق ایران و آژانس و
موضوعدسترسیهایپادمانیتاکیدکردکهتمدیدتوافقبا
آژانسبینالمللیانرژیاتمینقضقانونمجلسنخواهدبود.
سعیدخطیبزادهدرنشستخبریدیروزخوددرپاسخبه
سوالیمبنیبراینکهدرچندروزآیندهتوافقسهماههصورت
گرفته بین ایران و آژانس به اتمام میرسد ،آیا با توجه به روند
مذاکراتوینقراراستاینتوافقتمدیدشود،توضیحداد:در
موردتوافقصورتگرفتهبایدبهچندنکتهتوجهکنیم،درابتدا
اینکهقانونمجلسالزامآوراستوآنچهکهبینایرانوآژانس
توافقشدهاستدرهمانچارچوباست.
ویگفت:قانونمجلسبرتوقفدسترسیهایفراپادمانی
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 فیلمها ضبط شود و
در اختیار آنها (آژانس) قرار نگیرد .در پایان سه ماه میتوانیم
تصمیم بگیریم که نوارها پاک شــود و یا اینکه بر اســاس
تصمیماتیکهصورتمیگیرداینتوافقتمدیدشود.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد :توافقی که بین ایران و
آژانسازجملهدرمورداینفیلمهاصورتگرفتهیکموضوع
داخلی بین ایران و آژانس است و اگر این توافق را ادامه دهیم
نقضقانونمجلسنخواهدبود.
خطیــبزاده تصریح کرد :بــا توجه به رونــد مذاکرات
صحبتهایی صورت گرفته که به این توافق و فرصت ایجاد
شده با آژانس فرجهای داده شــود و اگر مذاکرات در مسیر
درستیباشدشایداینتصمیمگرفتهشودولیدرهرصورت
دسترسیهایفراپادمانیبهآژانسدادهنمیشود.
موضوعیبهنام«توافقاولیه»دروینوجودندارد
خطیبزادهدربخشدیگریازنشستخبریخوددرباره
روندمذاکراتوین،اظهارکرد:هنوزگفتوگوهاادامهدارد؛هر
سه کارگروه کارهای خود را انجام دادند .درصد قابل توجهی
ازمسائلباقیماندهدراینکارگروهتکمیلشده،درصدیهم
بهتصمیماتسیاسینیازدارد.اوتصریحکرد:موضوعیبهنام
توافق اولیه وجود ندارد و هیچ توافقی صورت نمیگیرد مگر
اینکههمهشرایطاتفاقبیفتد.
همسرظریفممنوعالخروجنیست
ایندیپلماتارشدکشورمانهمچنیندرپاسخبهسوال
دیگریمبنیبراینکهبرخیازکانالهایخبریمدعیشدهاند
کههمسرمحمدجوادظریفممنوعالخروجشدهاست،ضمن
تکذیب آن ،تصریح کرد :همسر آقای ظریف ایشان را در سفر
به سوریه و ادامه سفر ایشان همراهی کرده اند و این شایعات
ارزشپرداختنندارند.

آنچه برای ما اعتبار دارد
همانشرایطی است که
از سوی شورای نگهبان
ارسالشده استیعنیبقیه
افرادی که مدارک اعالمی را
تحویل ندادند اصال بررسی
نمیکنیمچونآنثبتنام
رابهرسمیتنمیشناسیم
باشند هیچ گونه اظهارنظری نمیشود
و قانون تکلیف نکرده اســت یعنی به
عبارت دیگر شــورا افــرادی که احراز
شوند به وزارت کشــور اعالم میکند
و نســبت به بقیه افراد ســاکت است .
این عضو شــورای نگهبان ادامه داد :رد
صالحیت به مفهومی که در انتخابات
مجلس شورای اســامی است اینجا

نیســت اصال این واژه را ما در انتخابات
ریاستجمهورینداریمامادرانتخابات
مجلسشورایاسالمیهست.
وی با اشاره به اینکه در مدیر و مدبر
بودن ،سابقه اجرایی به عنوان حداقل
بررسی مورد نظر اســت ،تصریح کرد:
البتهارزیابیمدیریتفردهم،مهماست
و مورد ارزیابی قرار میگیرد .اینکه خود
فرد سوابق خدمتی را در ثبت نامها ارائه
کند،یکگامبهجلوبود.
کدخدایی گفــت :این امکان وجود
دارد که داوطلبی رجل سیاســی باشد
امارجلمذهبینباشد،یارجلمذهبی
باشد اما رجل سیاسی نباشد .این موارد
بایدباهمدرافرادوجودداشتهباشد.
شوراسقفمشخصی
برایتاییدصالحیتهاندارد
وی اظهــار داشــت :ما نــه نگاه
سیاســی داریم نه نگاه مقطعی .در
این  ۲۰سالی 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
سقفمشخصیبرایتاییدصالحیتها
نــدارد و اگر تعداد زیادی هم شــرایط
الزم را داشته باشــند ،اعالم میکند،
گفت :قانون از ما خواســته ،شــرایط
قانونیرامدنظرقراردهیم؛مابدونهیچ
مالحظهی م ّر قانون را رعایت میکنیم.
وی ادامه داد :میزان حال فعلی افراد در
بررسی صالحیتهاست و در بررسی
صالحیتها ،صالحیــت افراد فقط
برای یک دور بررسی میشود و در دور
بعدی ،حتی اگر رییس جمهور مستقر
هم باشد ،صالحیتش را مجدد بررسی
میکنیم.کدخدایــی گفــت :برای
تاییــد صالحیت داوطلبــان ۷ ،رأی
اعضای شــورای نگهبان نیاز است و

احتمالحمایتاصالحاتازالریجانی
عطریانفر انتخابات پیش رو را انتخاباتی جذاب دانســت و
اظهارکرد:پیشبینیمنایناستکهمشارکتاز ۵۵درصدهم
باالتر خواهد رفت و در چنین وضعیتی احتماالً انتخابات به دور
دوم کشیده خواهد شد؛ اما اینکه کدام دو نفر به رقابت فینال راه
پیداکنندتحلیلهایمجزاییخواهدداشتواصالحطلبانهمبا
توجهبهدونفرنهاییبایدتصمیماتالزمرااتخاذکنند.
وی با اشاره به اینکه ممکن است بار منفی گالیههای دولت
روحانی بر دوش جهانگیری قرار بگیرد ،عنوان کرد :در گام اول
قطعاًاصالحاتازالریجانیحمایتنخواهدکردزیراخالففهم
منطقیسیاسیاستکهاصالحاتیکچهرهشاخصازبدنهخود
(جهانگیری) را در رقابت داشته باشند اما حمایت از او را متوقف
کنندوبهسمتکسیمثلالریجانیبروند.عضوشورایمرکزی
حزب کارگزاران سازندگی با اشــاره به احتمال کشیده شدن

وعده بازگشت ایتالیابه صحنه
اقتصادی ایران و دیدارباپاپ

در انتخابات ریاست
جمهوری اصوالً رد
صالحیتنداریمبلکه احراز
صالحیت است .به عبارت
دیگر شورا افرادی که احراز
شوند به وزارت کشور اعالم
میکندونسبتبهبقیه
افراد ساکت است
اگر فردی  ۶رأی یا کمتر داشته باشد،
تاییدصالحیت نمیشود.
اسامیمنتشرشدهازنامزدهای
ریاستجمهوریکذباست
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
رسانههاحقیقتنداردوشوراینگهبان
کامال این اخبار را تکذیب میکند .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 رسانهها تقاضا داریم
بهاخبارغیرموثقوکذباستنادنکنند.
کدخدایی بیان کرد :قوه قضاییه باید با
کسانی که نسبت به انتشار اخبار کذب
وزودهنگاممبنیبرتاییدویاعدمتایید
صالحیتکاندیداهایانتخاباتریاست
جمهوریبرخوردکند.

بلومبرگ بررسی کرد؛

احتمال افزایشصادراتنفت ایران

به گزارش ایلنــا به نقل از بلومبــرگ ،ایران در
حال آمادهسازی افزایش فروش جهانی نفت است
زیرا مذاکرات برای لغو تحریمهای ایاالت متحده
نشانههایی از پیشرفت را نشان میدهد .با این حال
حتیاگرتوافقیانجامشود،جریاننفتخاماضافی
بهبازارممکناستتدریجیباشد.مقاماتگفتندکه
شرکت ملی نفت ایران که تحت کنترل دولت است
زمینههاینفتی وارتباطبامشتریراآمادهمیکند؛
بنابرایندرصورت توافقمیتواندصادراتراافزایش
دهد .طبق خوشبینانهترین برآوردها ،این کشور
میتوانددرکمترازسهماهبهتولیدتقریباً ۴میلیون
بشکهدرروزقبلازتحریمبازگردد.
آذری جهرمی با اشاره به میانگینسنی
62سال نامزدها:

نیمقرن اخیرِ ایرانهیچ نمایندهای
در میانکاندیداهایمطرح ندارد

محمدجواد آذری جهرمــی ،وزیر ارتباطات در
کانالخودطییادداشتیباموضوعبررسیانتخابات
پیشرو ،نوشت :با پایان ثبتنام انتخابات و نگاهی به
فهرستشخصیتهایسیاسیثبتنا مکرده،یک
واقعیت تلخ پیش روی جامعه قرار گرفت .در میان
ثبتنامکنندگانی که تعریف شــخصیت سیاسی
برایشان صادق باشــد ،هیچ متولد سال  ۱۳۵۰به
بعدی وجود نــدارد .میانگین سیاســی این افراد
 ۶۲سال است و این یعنی نیمقرن اخی ِر ایران هیچ
نمایندهایدرمیانکاندیداهایمطرحندارد.

جهانگیریاعضایشورای راهبری
ستاد انتخاباتیاش را انتخابکرد

انتخاباتبهدوردوم،افزود:دردوردوماگررقابتبینالریجانیو
رئیسیباشدبهنظرمیرسداصالحاتتدبیرجدیدیاتخاذکرده
وبهسمتالریجانیخواهدرفت.

نتانیاهو آتشبس را مشروط به امتیازگیری درباره ایران خواهد کرد؟

سایه سنگینجنگ غزه برمذاکرات وین

«بهاحتمالزیاد،اسرائیلوشخصنتانیاهونهایتتالش
خودراخواهندکردتاازاحیایبرجامبدونپرداختنبهنقش
وسیاستهایمنطقهایایرانجلوگیریکند؛بهاینبهانهکه
اگرکمکهایایراننبود،اینحجمسنگینحمالتراکتیو
موشکی بیسابقه به تلآویو و دیگر شهرهای حساس انجام
نمیشد .از این جهت ،احتماال تالش خواهد کرد که آمریکا
را از دادن امتیازاتی مهم به ایران در مذاکرات کنونی برحذر
داردومانعآنشود».
ســایت انتخاب در یادداشــتی ضمن بیان مطلب فوق،
نوشــت :مذاکرات وین در صدر اخبار جهان قرار داشــت تا
اینکه اتفاقات بیتالمقدس و به تبع آن درگیریها میان غزه
واسرائیلازهفتهپیششروعشد.رفتهرفتهصدرنشینیاین
مذاکراتجایخودرابهتحوالتفلسطیندادوهماکنوندر
حاشیهقرارگرفتهاست.طیاینیکهفتهجزیکیدوتوئیت
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

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان
در سفر به ایتالیا پس از دیدار با وزیر امور خارجه این
کشور گفت :حدود ۳۰میلیارد دالر با ایتالیا قرارداد
داریم ۵ .میلیارد دالر نیز دولت ایتالیا قبل از خروج
آمریکا از برجام اعتبار گذاشته بود .الزم بود که این
امکاناتبازسازیشودوبرایدورانپسازمذاکراتی
کهاالندرویندرجریاناستشرایطبرایبازگشت
ایتالیابهصحنهاقتصادیایران،بهعنوانیکشریک
قدیمی آماده میشود .وی با بیان اینکه ایتالیاییها
پسازخروجآمریکاازبرجامکمترازدیگرانایرانرا
ترککردند،افزود:بسیاریازشرکتهایایتالیایی
کماکاندرایرانحضوردارند.ظریفدیروزهمچنین
در جریان ســفر به ایتالیا  ،به واتیکان رفت ،با پاپ و
مقاماتواتیکاننیزدیدارورایزنیکرد.

گفتگوها،هنوزهیأتهایمذاکرهکنندهدروینحضوردارند
ونشستهایکمیسیونهایسهگانهودوطرفهوچندطرفه
روسایهیأتهاادامهدارد.
بر افراشتن گسترده پرچم اسرائیل بر روی ساختمانها و
مراکز دولتی در اتریش کشور میزبان مذاکرات احیای برجام
خودامارهایازسایهسنگینجنگغزهبرمذاکراتویناست.
لغوسفروزیرخارجهبهویننیزامارهدیگریاست.
هر چند دولت آمریکا از اســرائیل اعالم حمایت کرده و
نتانیاهوهممستظهربهاینحمایتجنگراادامهدادهاست،
اماازکلیتمواضعکاخسفیدوسناتورهاونمایندگاننزدیک
به بایدن روشن است که تمایلی برای ادامه تنش ندارد .از این
رو،هیچبعیدنیستکهنتانیاهوبخواهدتوقفجنگرامشروط
به گرفتن تضمینهایی از آمریکا در مقابله با سیاســتهای
منطقهایایرانوندادنامتیازاتمهمکند.واقعیتاماایناست
کهفشاریکهبرجبههداخلیاسرائیلدرنتیجهمختلشدن
زندگیدرنتیجهحمالتفلسطینیانوجوددارد،چناناست
که عمال مانعی جدی فــراروی نتانیاهو برای طوالنی کردن
جنگجهتتحققخواستهپیشگفتهاست.
بههرحال،فارغازآنچهگفتهشد،حداقلتاثیرجنگمیان
اسرائیل و فلسطینیها روند پیشرفت مذاکرات وین را کند
میکند .البته قبل از آن هم ورود مذاکرات به جزئیات دقیق
روندراکندکردهبودوهمینسطحانتظاراترسیدنبهتوافق
تا 21می،زمانپایانتوافقسهماهباآژانسبینالمللیانرژی
اتمی،راکاهشمیدهد.

اسحاق جهانگیری ،داوطلب نامزدی انتخابات
ریاست جمهوری  ۷عضو «شورای راهبری» ستاد
انتخاباتــیاش را انتخاب کرد .فاطمــه پهلوانی،
محمدرضاجالییپور،حسینمرعشی،شهیندخت
مالوردی ،محمد نعیمیپور ،ســیدرضا نوروززاده
و رضا ویسه از ســوی جهانگیری به عنوان  ۷عضو
ی انتخاب شدند.
«شورای راهبری» ستاد انتخابات 
روز گذشــته همچنیــن در خبرها آمــده بود که
جهانگیریبرایتمرکزبرانتخابات ۱۴۰۰واستفاده
نکردن از امکانات و فضای کار دولت درخواســت
مرخصیاش تا روز انتخابــات را به رئيس جمهور
دادهاست.
باهنر:

یزند
احمدینژاد فریاد م 
من را دستگیرکنید

به گزارش خبرفوری ،محمدرضا باهنر با اشاره
به اظهارات و حواشــی محمود احمدینژاد گفت:
من احساس میکنم احمدینژاد االن به موقعیتی
رســیده اســت که دارد فریاد میزند بیایید من را
بگیرید.دستگیریآقایاحمدینژادبهتریناتفاق
برای وی اســت .وی ادامه داد :اما نظام بزرگوارتر و
زیرکتر از آن اســت که به احمدینژاد این فرصت
رابدهد.
سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی:

کسینمیتواندمدعیگرفتن اذن
رهبری برای حضوردر انتخابات باشد

غالمرضا نوری قزلجه ،ســخنگوی فراکسیون
مستقلین والیی مجلس در گفتوگو با ایرنا با اشاره
بهبیاناترهبرانقالبدرموردانتخاباتگفت:ایشان
نظر خود درباره حضور اشخاص را در انتخابات بیان
کردندوگفتند«بندهدرموردانتخاباشخاصهیچ
دخالتی نمیکنم ».وی افــزود :با این بیانات رهبر
انقالب ،پرونده کسانی که می گویند با اذن رهبری
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شدهام بسته
میشود و کسانی که در عرصه رقابت حاضر شدند،
نمیتوانددراینزمینهادعاییداشتهباشند.

