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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

حمــاس در چنــد روز اخیر صدها 
راکت و موشک به سوی اسرائیل شلیک 
کرده اســت به نحوی که به گفته خود 
اسرائیلی ها این وضع از زمان تاسیس این 

رژیم تاکنون بی سابقه بوده است.
هرچند کــه این راکت هــا قدرت 
تخریب کنندگی چندانــی ندارند؛ در 
حالی که بمب های اســرائیلی که در 
غزه ریخته شــده اند، زیرســاخت ها و 
ساختمان های بسیاری را در این نقطه 
از فلســطین نابود کرده اند. با این حال 
جمهوریخواهان در آمریکا، ایران را متهم 
به حمایت مالی از حماس کرده و به بهانه 
آنچه که میان غــزه و تل آویو در جریان 
است از بایدن خواسته اند که مذاکرات 
وین را متوقف کند.  چند ماه پیش شبکه 
الجزیره در مستندی با عنوان »ما خفی 
اعظم« به نحوه ساخت راکت و سالح در 
غزه پرداخته بود. این مستند به کشف 
یک گنج گرانقیمت نظامی در عمق دریا 
اشاره کرده و خبر می داد که کماندوهای 
القسام در دو کشتی انگلیسی غرق در 
ســواحل نوار غزه صدها موشک پیدا 

کرده اند. 

بخــش دیگــری از این مســتند 
بــه ســاخت راکت هــای ابتدایی در 
کارگاه های جوشکاری از خط لوله آبی 
که اسرائیل ســال ها قبل ساخته بود یا 
ساخت موشک های جدید با استفاده 
از بقایای موشک های اسرائیلی در سال 
2014 می پرداخت. اما در کنار همه اینها 
مستند الجزیره ادعای تجهیز مقاومت 
فلسطین به موشــک های دوربرد فجر 
از سوی جمهوری اسالمی ایران را هم 
مطرح کرده بود؛ هرچند که بســیاری 
با اشاره به تدابیر شدید امنیتی در غزه 
تا جایی که حتی محموله های غذایی 
نیز تحت نظارت اسرائیل به این منطقه 
می رســند، تاکید می کنند که امکان 
ارسال سالح و تجهیزات به غزه اساسا 
وجود ندارد مگر در موارد بسیار معدود؛ 

آن هم به شکل پنهانی و قاچاق. 
 پیام های حماس به ایران 

طی روزهای اخیر 
خالد مشعل، رئیس جنبش حماس 
دیروز در مصاحبه ای با روســیا الیوم، 
روابط ایران و حماس را »بسیار عالی« 
توصیف کرد و گفت: »ایــران در کنار 
حقوق فلسطینی ها ایستاده و حماس 
از ایــن موضع ایران تشــکر می کند.« 

او همچنین برای به نتیجه رســیدن 
گفت وگوهای ایران و عربســتان ابراز 
امیــدواری کرد. چند روز پیشــتر هم 
اســماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی 
جنبش مقاومت اســالمی حماس در 
نامه ای به آیت اهلل خامنه ای، رهبر انقالب 
اسالمی با اشاره به تجاوزات و جنایات 
رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، 
نوشت: »خواســتار تحرک فوری شما 
برای اتخاذ موضعی قاطع در قبال این 
جنایات و تالش برای بســیج مواضع 
اسالمی و دیپلماسی عربی، اسالمی و 
بین المللی به منظور بازداشتن دشمن 
صهیونیستی از ادامه جنایات وحشیانه 
خود علیه ملت فلسطین و سرزمین و 
مقدسات آن در شهر قدس اشغالی به 

ویژه مسجد مبارک االقصی هستیم.«
جمهوریخواهان: »به مذاکرات با 

ایران پایان دهید«
مجموع اینها و سیاست حمایت ایران 
از فلسطین و تنش با اسرائیل، موجب 
شــده تا اکنون که نزاع میان اسرائیل و 
مقاومت فلسطین باال گرفته، موقعیتی 
تازه برای سنگ اندازی تندروها در برابر 
مذاکرات وین خلق شــود.   43 سناتور 
جمهوریخواه در پی درگیری های اخیر 

میان اسرائیل و نیروهای مقاومت قدس 
از دولت بایدن خواســته اند در حمایت 
از منافع رژیم صهیونیستی، مذاکرات 
احیای برجام را متوقف کند. استداللشان 
هم این اســت که »تروریســت های 
فلسطینی در غزه« به گفته آنها، از سوی 

ایران حمایت مالی می شوند. 
آنها مشخصا در نامه خود نوشته اند: 
»آمریکا در مذاکــرات فعاالنه با ایران 
مشارکت دارد و به طور بالقوه میلیاردها 
دالر را با لغو تحریم ها برایشان فراهم 
می کند کــه بدون شــک بــه ایران 
کمک می کنــد تا از حمــاس و دیگر 
سازمان های تروریستی حمایت کند 
که به آمریکایی ها و دیگر متحدانمان 

حمله کننــد. ما از شــما می خواهیم 
فورا به مذاکرات با ایــران پایان دهید 
و روشــن کنید که لغو تحریم ها اتفاق 
نخواهد افتاد.« در همین راســتا، جو 
لیبرمن، سناتور جمهوری خواه دیروز 
به دیلی کالر در مورد انجــام توافق با 
ایران »به هر قیمت« هشــدار داد. او 
با بیان اینکه ایســتادن کنار اسرائیل 
بسیار مهم است، ادامه داد: »آنچه من 
در مورد دولت بایدن نگران آن هستم 
چیزی است که در وین اتفاق می افتد 
و تالش آنها برای دســتیابی به توافق 
هسته ای با ایران نگران کننده است.« 
خود اسرائیل نیز همزمان که مشغول 
درگیری با حماس است، به فشارها به 
دولت بایدن برای توقف مذاکرات ادامه 
می دهد. دولت بایدن امــا زیر بار این 

فشارها نرفته است. 
  مشی متفاوت بایدن 

در برابر اسرائیل
گرچه آمریکا، اسرائیل را متحد سنتی 
و استراتژیک خود می داند اما روش دولت 
ترامپ و بایدن در برابر اسرائیل متفاوت 
است. روابط دو دولت به اولتیماتوم ها و 

هشدارها به یکدیگر کشیده است. 
هفته های گذشــته وقتی مقامات 
آمریکایی به اسرائیل رفتند تا آنها را در 
خصوص مذاکرات وین متقاعد کنند، 
دولت نتانیاهو به آمریکا هشدار داد که 
در برابر ایران رأســا اقدام خواهد کرد و 
مجاز اســت که هر اقدامی علیه ایران 

انجام دهد. 
اواخر فروردیــن نیز یک رســانه 
اسرائیلی مدعی شد که آمریکا از اسرائیل 
خواسته تا دســت از اظهارنظر درباره 
ایران بردارد زیــرا روند مذاکرات وین را 
دشــوار می کند.  در درگیری های تازه 
میان حماس و تل آویــو نیز رادیو رژیم 
صهیونیستی گزارش داد که مسئوالن 
ارشد دولت جو بایدن از مسئوالن ارشد 
اســرائیل درباره وقایع کنونی و مسئله 
زمین های موجود در شهرک شیخ جراح 

در قدس اشغالی توضیح خواسته اند. 
این رادیو ادامه داد که اسرائیل این 
درخواســت آمریکا را رد کــرده و الی 
کوهن، وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی 
در پاسخ به درخواســت آمریکا درباره 

رخدادهای کنونی قدس اشغالی گفته 
است: »اسرائیل متعلق به ماست و نیازی 

به دستور گرفتن از کسی نیست.«
آزمون زمان

با چنین روابط نه چندان روشــنی، 
قابــل پیش بینــی بــود کــه آمریکا 
درخواست ها برای توقف مذاکرات وین 
به دلیل حمایت از اســرائیل را رد کند. 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در 
این باره گفته است: »چیزی برای ارائه 
درباره این که آیا ایران در آنچه ]در غزه[ 
در حال رخ دادن است، مشارکت دارد یا 
ندارد، ندارم... اما وقتی صحبت از هر یک 
از فعالیت های بدخواهانه است که ایران 
ممکن اســت یا ممکن نیست در آن ها 
مشارکت داشته باشد... این تنها اهمیت 
این مسئله را برجسته می کند که ما هر 
کاری که می توانیم می کنیم تا اطمینان 
یابیم ایران هرگز به سالح اتمی دست 
نخواهد یافت.« او ادامه داده: »بنابراین 
گفت وگوهــا در وین ادامــه می یابد تا 
ببینیم آیا می توانیم به تعهد متقابل به 

برجام بازگردیم.«
بدین ترتیب مذاکرات وین کماکان 
ادامــه دارد اما ایــن به معنــای عدم 
آسیب پذیری آن نیست. فشارهای تازه 
به دولت بایدن برای قطع مذاکرات وین 
به بهانه درگیری های مقاومت فلسطین 
و رژیم صهیونیستی، نشان داد که این 
مذاکرات به قدری شکننده و حساس 
است که هر آن، یک اتفاق ولو در نقطه 
دیگری می توانــد آن را تحت تاثیر قرار 
دهد و تقریبا از این روست که تحلیلگران 
مذاکرات ویــن را »آزمون زمان« برای 

طرفین آن می دانند.

دور تازه فشارها به برجام؛

تالش برای کشاندن منازعه حماس -تل آویو به مذاکرات وین

خبر

ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: مالک برای بررسی 
صالحیت داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری سیزدهم 

مصوبه شورای نگهبان است.
در چهارمین روز ثبت نام از داوطلبان ســیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری عباسعلی کدخدایی پس از بازدید از 
ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شورای نگهبان 
این بار از بین کسانی که شــرایطی را که شورای نگهبان برای 
داوطلبان اعالم کرده است و این شرایط را دارا هستند صالحیت 
افراد را بررسی می کند در واقع مالک، مصوبه شورا در بررسی 

صالحیت ها است. وی افزود: امسال با تدابیری که در مصوبه 
شورای نگهبان اندیشیده شد، روند ثبت نام ها روند متعادلی 
را طی کرد و در جشــنواره ثبت نام، مقداری رو به جلو بودیم 
و مشکالت گذشــته را نداریم. کدخدایی در خصوص اینکه 
آیا مالک شورای نگهبان همان رد صالحیت های قبلی است 
بیان کرد: بارها گفتم که در بررسی صالحیت ها قانون مالک 
ماست است. همانطور که به داوطلبین انتخابات مجلس گفتیم 
وضعیت افراد به موجب قانون تغییری نکرده است. وی در پاسخ 
به این سوال که برخی کاندیداها پس از ثبت نام بیانیه سیاسی 

می خوانند و ساختارشکنی می کنند و آیا شورای نگهبان اینها 
را رصد می کند، گفت: خوشبختانه جمهوری اسالمی از این 
تریبون های مجانی زیاد در اختیار افراد قرار داده است و شورای 
نگهبان نســبت به این افراد هیچ محدودیتی نــدارد و موارد 
خالف قانون رصد می شود.  سخنگوی شورای نگهبان تاکید 
کرد: در خصوص تبلیغات و هزینه ها اگر خالف قوانین باشد در 
بررسی صالحیت ها لحاظ می شود. وی در واکنش به اینکه گفته 
می شود، شورای نگهبان تعداد صندلی های نامزدهای انتخاباتی 
را به صدا و ســیما اعالم کرده است، تصریح کرد: این بیشتر به 

یک شوخی شبیه بود و مثل این است که ما بگوییم دوستان در 
وزارت کشور می دانند که چند نفر ثبت نام می کنند. قطعا این 

مسئله را هیچ کس نمی تواند تعیین کند.

کدخدایی: 

مالک بررسی صالحیت داوطلبان، مصوبه شورای نگهبان است
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دبیر ستاد انتخابات کشور:
تاکنون ۳۰۴ نفر در انتخابات 

ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند
اسماعیل موسوی، دبیر ستاد انتخابات کشور 
با ارائه آمار ثبت نام کننده گان ســیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری گفت: مجموعا در چهار 
روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، 
304 نفر نام نویسی کردند. موسوی گفت: روز شنبه 
آخرین روز ثبت نام است و به طور قطع تمدیدی برای 
نام نویســی داوطلبان نخواهیم داشت. وی تاکید 
کرد: از داوطلبان می خواهیم در آخرین روز ثبت نام، 
حتما در بازه 10 ساعته تعیین شده به ستاد انتخابات 
کشور مراجعه کرده و پروتکل های بهداشتی را نیز 

رعایت کنند.
    

آذر منصوری خبر داد؛
 جلسه مهم »جبهه اصالحات« 

در روز یکشنبه 
آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصالحات در 
گفت وگو با ایسنا، خبر داد که جلسه بعدی مجمع 
عمومی جبهه اصالح طلبان ایران یکشنبه هفته 
جاری برگزار می شــود. وی افزود: در این جلسه 
ممکن است به یک یا چند نفر برسیم و افرادی که 
رای دوسوم مجمع عمومی را به دست بیاورند در 
صحنه خواهند ماند و در ایــن صورت، کاندیدای 
نهایی بعد از مناظره ها و نظرســنجی های ملی و 
معتبر تعیین می شود و سایر افراد به نفع کاندیدای 

نهایی کنار می روند.
    

وزیر خارجه کانادا:
رفتار ایران درباره هواپیمای 

اوکراینی »غیرمنصفانه« بوده است
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، مارک گارنو، 
وزیر خارجه کانادا خطاب به کمیته ای از قانون گذاران 
که در حال بررســی حادثه هواپیمــای اوکراینی 
هســتند، گفت: رفتار دولت ایران در 1۵ ماه اخیر 
غیرمنصفانه بوده اســت و این مسئله را تا پاسخگو 

کردن آن ها پیگیری خواهیم کرد. 
    

رستم قاسمی:
 در دولتم مانند احمدی نژاد 

عمل می کنم
رستم قاســمی، وزیر اســبق نفت و کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به اینکه با توجه 
به حضور تعداد زیادی از اعضای دولت احمدی نژاد در 
وزارت کشور در روزی که خود احمدی نژاد ثبت نام 
کرد، آیا هماهنگی خاصی در این رابطه صورت گرفته 
گفت: هماهنگی خاصی صورت نگرفته ولی نشانگر 
توانمندی درست دولت آقای احمدی نژاد است. وی 
احتمال ائتالف با احمدی نژاد را رد کرد اما متذکر 

شد: در دولتم مانند احمدی نژاد عمل می کنم.
    

ادعای بلومبرگ درباره بازدیدهای 
سرزده ماهانه آژانس از ایران

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی مدعی شد که 
آژانش بین المللی انرژی اتمی سال گذشته در هر 
ماه سه بازدید سرزده از تاسیسات هسته ای ایران 
انجام می داده است. به گزارش ایسنا، طبق گزارشی 
که میان دیپلمات ها به گــردش درآمده و به رصد 
بلومبرگ رسیده اســت، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در سال 2020 ماهیانه حدود سه بازدید سر 
زده از ایران انجام داده است. در این گزارش همچنین 
آمده است که بازرسی های آژانس  از ایران در سال 

2020 تقریبا رکورد زده است.
    

فریدون عباسی: 
نیامده ام تا به نفع کسی کنار بروم

فریدون عباســی، رئیس کمیســیون انرژی 
مجلس و داوطلب ســیزدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری در چهارمین روز نام نویسی 
از داوطلبــان انتخابــات ریاســت جمهوری به 
وزارت کشــور مراجعه کرد تا به طور مستقل در 
انتخابات شــرکت کند. وی در پاسخ به اینکه آیا 
با آمدن ابراهیم رئیسی کنار خواهد کشید یا نه، 
اظهار کرد: مگر قرار است آقای رییسی بیاید؟   چه 
ضرورتی دارد کنار بکشــم؟ کنار کشیدن کلمه 
غلطی است. وی افزود: من نیامدم با کسی رقابت 
کنم و به نفع کســی کنار بروم من به همراه سایر 
داوطلبانی هستم که تایید شورای نگهبان را اخذ 

کرده باشند.
    

امیر حسین مرادی و علی یونسی را 
آزاد کنید

جمع کثیری از اساتید دانشگاه شریف با ارسال 
نامه ای به مسئوالن بلندپایه کشور خواستار عفو و 
آزادی دو دانشجوی نخبه و المپیادی این دانشگاه 

به مناسبت عید سعید فطر شدند.

بلینکن: چیزی برای ارائه 
درباره این که آیا ایران 

در آنچه ]در غزه[ در حال 
رخ دادن است، مشارکت 

دارد یا ندارد، ندارم... 
گفت وگوها در وین ادامه 

می یابد تا ببینیم آیا 
می توانیم به تعهد متقابل به 

برجام بازگردیم 

۴۳ سناتور جمهوریخواه در 
پی درگیری های اخیر میان 
اسرائیل و نیروهای مقاومت 

قدس از دولت بایدن 
خواسته اند در حمایت از 

منافع رژیم صهیونیستی، 
مذاکرات احیای برجام را 

متوقف کند

طی روزهای اخیر، افراد شاخص و گروه های مختلف در 
تماس با علی اکبر صالحی، معــاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان انرژی اتمی، خواستار کاندیداتوری او در انتخابات 

ریاست جمهوری شده اند.  
صالحی در این باره به تسنیم گفت: فعاًل تصمیم قطعی 
برای کاندیداتوری نگرفته ام و ترجیحم بر نیامدن هســت 
ولی طی این ایام تماس های متعددی از گروه های مختلف 
گرفته شده و محبت های زیادی داشته اند؛ لذا من به احترام 
این درخواست ها درحال بررسی موضوع هستم. اگر تصمیم 
قطعی به کاندیداتوری گرفتم به صورت مستقل در انتخابات 

حاضر خواهم بود.
در همین ارتباط علی محمدنمازی، عضو شورای مرکزی 
حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه حضور دکتر صالحی 
در انتخابات خبر خوبی است، به ایلنا گفت: نقطه قوت آقای 

صالحی همکاری با ظریف است و با توجه به اینکه 
آقای ظریف نمی  آید و اگر احتمــال را بر این 
بگذاریم این کار یک هماهنگی بوده اســت، 

زمینه برای اینکه بتواند رأی بخش خاکستری را جمع کند، 
بسیار زیاد است. وی افزود: اگر این خبر درست باشد، نام آقای 
صالحی می تواند به فهرست 14 نفره جبهه اصالحات ایران که 
چندی پیش منتشر شد، اضافه شود. البته آن لیست به 13 نفر 
کاهش پیدا کرد چرا که جناب آقای ظریف حاضر به ثبت نام در 

این دوره از انتخابات نشده است.
این عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی 
خاطرنشــان کرد: معتقدم اگر آقای صالحی توسط جبهه 
اصالح طلبان مورد بررسی قرار گیرد و برنامه ها و دیدگاه های 
ایشان پسندیده شود، در همین روزهای باقی مانده می تواند 
نظرات را به خــود جلب کند و بعد از خروج از روند شــورای 

نگهبان، کارها آغاز شود.
وی خاطرنشان کرد: اعتقادم بر این است 
اگر نظر سنجی های علمی اثبات شود، آقای 
دکتر صالحی بیشترین رأی را دارد و احتمال 
رأی آوری ایشان از دیگران بیشتر است و ممکن 

است ائتالف حول محور ایشان انجام گیرد.

یک منبع نزدیک به علی الریجانی گفت: ایشان تا امروز 
تمایلی به کاندیداتوری نداشت ولی شرایط کشور به گونه ای 
است که باید روند تنش زدایی از روابط بین المللی ایران و رفع 
تحریم ها ادامه یابد و دچار وقفه نشود؛ بنابراین الریجانی به این 

جمع بندی رسید که وارد رقابت های انتخاباتی شود. 
عصر ایران ضمن اعالم این خبر افــزود: در همین حال 
از نزدیکان اســحاق جهانگیری خبر می رسد که با توجه به 
کاندیداتوری الریجانی، وی به احتمــال قوی در انتخابات 

حضور نخواهد داشت.
همچنین غالمرضا تاجگردون، نماینده گچســاران در 
مجلس دهم نیز با اشاره به دیدار اخیر خود با الریجانی گفت 

که عزم وی برای کاندیداتوری جزم است.
وی درباره شایعه برعهده گرفتن ستاد انتخاباتی علی 
الریجانی توسط وی و محمدرضا باهنر، در اتاق سیاست 
در ایران در کالب هاوس گفت: من دیروز ایشان را دیدم و 

درباره انتخابات صحبت کردیم اما در مورد مسئله 
ستاد با ایشان صحبتی نکردیم و بعید می دانم 

مسئولیت ستاد را به بنده بسپارند.
تاجگردون تصریح کرد: من ایشان را از برخی اصالح طلبان 
شایسته تر می بینم و انسان عاقلی است در نبود افراد موثری 
همچون آقای ظریــف، اصالح طلبان باید این مســئله که 
کاندیدای ما حتما اصالح طلب باشد کنار بگذارند و امیدوارم 
سران اصالح طلب در این مورد تصمیم درست بگیرند و افرادی 

در قامت آقای الریجانی گزینه مناسبی هستند.
این فعال سیاســی اصالح طلب در تحلیــل انتخابات 
ریاست جمهوری اظهار داشت: بنظرم انتخابات سه قطبی 
شود و من یکی از قطب ها را هم آقای پزشکیان می دانم که در 
صورت تایید صالحیت می تواند تاثیرگذار باشد در صورت 
تایید صالحیت آقای جهانگیری و پزشکیان، کنار رفتن 

یکی به نفع دیگری راحت نیست.
در همین راستا خبرگزاری ها دیروز خبر دادند 
که علی الریجانی با آیات عظام صافی گلپایگانی 
و نوری همدانی تلفنی گفتگو و از محضر 

ایشان کسب اجازه کرد.

به دنبال افزایش درخواست ها؛

علی اکبر صالحی کاندیدای ریاست جمهوری می شود؟
یک منبع آگاه:

علی الریجانی با هدف ادامه مذاکرات کاندیدا می شود


