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روی موج کوتاه

مهلت شورای نگهبان برای بررسی صالحیت داوطلبان رو به اتمام است؛

روحانی:

فردا؛ پایانگمان هزنیهادربارهکاندیداهای نهایی

محبوبه ولی

فردا مهلت  10روزه شورای نگهبان
برای بررســی صالحیــت داوطلبان
کاندیداتوری ســیزدهمین انتخابات
ریاســت جمهوری به پایان میرسد
و ســخنگوی این شــورا هــم دیروز
با اشــاره به همین مســئله اظهار کرد
که «جلســات شــورای نگهبان برای
بررســی صالحیتها فردا و پس فردا
هم ادامه دارد و سهشنبه جلسه نهایی
برگزارمیشود».
بدین ترتیب سهشــنبه مشخص
خواهد شد که از جمع کثیر داوطلبان
کدام یک از فیلتر شــورای نگهبان رد
شــدهاند و به تبع گمانهزنیها درباره
این موضوع نیز پایان خواهد یافت .این
گمانهزنیها دقیقا پس از پایان ثبتنام
داوطلبان شدت گرفت و در این مدت
حدسوگمانهاوتحلیلهایمتنوعی
درباره اینکه چه کســانی به فینال این
رقابــت راه پیدا خواهند کــرد ،مطرح
شدهاست.
گرچه شــورای نگهبان هــر نوع
گمانهزنیرافاقداعتباردانستهوچهرهها
و رســانهها را از این دست حدسیات بر
حذرداشتهامابههرحالبهنظرمیرسد
این اتفاق در فضــای انتخاباتی نه تنها

اجتنابناپذیراست،بلکههرچهبهزمان
اعالمنتایجنزدیکترمیشویم،برشدت
آنهمافزودهمیشودبهطوریکهدیروز
از عدم احراز صالحیت کسانی که تایید
صالحیت آنها قطعی به نظر میآمد نیز
خبر رســید .این افراد علی الریجانی و
محسنرضاییبودند.
تردیددربارهسالمترضاییو
تابعیتدخترالریجانی
ســخنگوی شــورای نگهبان در
اظهارات دیروز خود اشاره کرده بود که
«الزم اســت گزارشهای کارشناسی
بیشــتری را مالحظه کنیم ».به دنبال
ایــن اظهــارات خبرگــزاری فارس،
وابسته به سپاه پاســداران در خبری
علت تاخیر شــورای نگهبان در تعیین
تکلیف کاندیداهای قطعی را مربوط به
بحث و بررسی وضعیت اقامت و تابعیت
فرزند یکــی از کاندیداهــا در آمریکا و
احراز سالمت جسمی یک «کاندیدای
باسابقه»عنوانکردهاست.
رســانهها نوشــتهاند که اشاره این
خبرگزاریبهفاطمهاردشیرالریجانی،
دختر علــی الریجانی و زندگــی او در
آمریکاست که پیشــتر هم رسانههای
جبهه پایداری نســبت به آن هشدار
دادهبودند.
منظور از «کاندیدای باسابقه» هم

محسن رضایی است که ظاهرا اعضای
شــورای نگهبان نســبت به سالمت
جسمی وی تشکیک دارند و این مورد
نیز منجر به تاخیر در اعالم نامزدهای
نهاییشدهاست.
قصدرضاییبرایبرطرفکردن
نگرانیشورا
شوراینگهبانروزهایپرترافیکیرا
ازجهترفتوآمدداوطلبانودیگرانبه
ایننهادداشتهاست؛چنانکهکدخدایی
نیز دیروز گفت که «برخی از آقایان به
شوراینگهبانمراجعهکردندوبرخیبه
صورتمکتوباطالعاتدیگریرااضافه
کردندواگرنکتهایدارایابهاماستویا
مطلبی را خود فر ِد ثبتنامکننده الزم
میداندکهتوضیحدهد،بااعضاصحبت
میکند و در طول هفته گذشــته هم
مالقاتهاییبودهومطالبیراب هصورت
مکتوب دریافت کردیــم ».در جریان
همین روند دیروز گفته شد که محسن
رضایی قصد دارد طی ســاعات آینده
نگرانی اعضای شورای نگهبان را درباره
سالمتیجسمیاشبرطرفکند.
تردیددربارهتاییدصالحیتمحسن
رضایی و علی الریجانی در حالی است
که این دو پیش از این نیــز کاندیدای
انتخابات ریاســت جمهوری بودهاند،
تاییدصالحیتشدهاندودرایندورهنیز

خبرگزاری فارس علت
تاخیرشوراینگهبان در
تعیینتکلیفکاندیداهای
قطعیرامربوطبهبحث
و بررسی وضعیت اقامت
و تابعیت فرزند یکی از
کاندیداها (علیالریجانی)
در آمریکا و احراز سالمت
جسمییک«کاندیدای
باسابقه»(محسنرضایی)
عنوان کرده است

در کنار ابراهیم رئیسی ،سعید جلیلی،
اســحاق جهانگیری ،حسین دهقان،
مسعود پزشکیان ،عزتاهلل ضرغامی،
محمدشریعتمداریوعبدالناصرهمتی
جزو 10گزینهایهستندکهگفتهشده
درنهایــت میتوانند از فیلتر شــورای
نگهبانبگذرند.
مدارکیکهعلیهجهانگیری
بهشورارفتهاند
خبرهایجدیدامادرصورتصحت
ممکن است این ترکیب را به هم بزند.
در میان این  10تــن ،تایید صالحیت
اســحاق جهانگیری نیز با ابهام مواجه
شده است؛ برخی نمایندگان مجلس

شورایاسالمیطیروزهایاخیرعنوان
کردهاند که مدارکــی دال بر تخلفات
اسحاق جهانگیری را به شورای نگهبان
ارسالکردهاندتامانعازتاییدصالحیت
اوشوند.
از کاندیداهای پر سر و صدای دیگر
که در مورد تایید صالحیت او نیز تردید
وجود دارد ،ســعید محمــد ،فرمانده
پیشین قرارگاه خاتم است که از همان
بــدو ورودش به ماجــرای انتخابات با
انتقادات مقامات سپاه پاسداران و طرح
این موضوع که او «تخلف» کرده است،
مواجه شد .بعدتر هم با مصوبه شورای
نگهبان درباره درجه نظامی نظامیانی
که میخواهند وارد انتخابات شــوند،
بختاوبرایتاییدصالحیتکمترشد.
حتی بســیاری از اصولگرایان طی
روزهای گذشته متفقالقول گفتهاند
که «بعید است اعضای شورای نگهبان
بر سر احراز صالحیت محمد به توافق
برسند».
تکلیفیکسره
تاجزادهواحمدینژاد
گذشــته از ســعید محمــد و
کاندیداهایــی که دربــاره تایید آنها از
ســوی شــورای نگهبان تردید وجود
دارد ،گمانهزنیهای روزهای گذشته
حاکیازپیشبینیقطعیدربارهبرخی
چهرههایدیگربودند.مصطفیتاجزاده
ومحموداحمدینژاددوچهرهجنجالی
این دوره از انتخابات ریاست جمهوری
هســتند که پیش از اعالم نظر نهایی
شورای نگهبان ،برخی تاکید میکنند
که این دو به طور قطــع رد صالحیت
خواهندشد.
درباره تاجزاده ،علی شــکوریراد،
دبیرکل حزب اتحاد ملت هفته گذشته
در صفحــه توئیتری خود نوشــت که
«ظاهرا شــوراى نگهبان از همین ابتدا
بررســى صالحیت آقاى تاجزاده را از
دستور خارج کرده اســت .این کار نه
قانونى و نه در راستاى رویکرد افزایش
مشارکت است .از مقاممعظ م رهبری
تقاضــا دارم که نگذارنــد کار به حکم
حکومتىکهمحلمناقشهاستبکشد.
از همین حاال به شوراى نگهبان تذکر
الزمرابدهند».
درخصوصاحمدینژادهماخباری
غیررســمی در فضای مجازی دست

بهمذاکرات در وین تا توافق نهایی
ادامه میدهیم

گمانهزنیهاتنهاتایید
صالحیتیکیازکاندیداها
یعنیابراهیمرئیسیرا
مسجل عنوان کردهاند
که آن هم در نوع خود
با حواشی همراه است؛
مهمترینحاشیههم
آن است که شش عضو
حقوقدانشوراینگهبان
بامعرفیرئیسقوهقضائیه
منصوبشدهاند
به دســت میچرخد مبنی بــر اینکه
تمامی اعضای شورای نگهبان رأی به
عدم صالحیت او دادهاند و تکلیف او از
هماکنونروشناست.
رئیسیوباالتریناحتمال
تاییدصالحیت
ایــن گمانهزنیهــا تنهــا تایید
صالحیــت یکــی از کاندیداها یعنی
ابراهیم رئیســی را مســجل عنوان
کردهاند کــه آن هم در نــوع خود با
حواشی همراه است؛ مهمترین حاشیه
هم آن است که شش عضو حقوقدان
شــورای نگهبان با معرفی رئیس قوه
قضائیه منصوب شدهاند .بر این اساس
برخی مطرح میکنند که رئیسی در
شرایطی نابرابر آرای الزم برای تایید
صالحیت در شورای نگهبان را کسب
خواهد کرد.
در همیــن خصــوص نجاتاهلل
ابراهیمیان ،عضو حقوقدان شــورای
نگهبان دیروز به ایلنا گفت که «هیچ
سلســله مراتبی بین آقای رئیسی و
حقوقدانــان شــورای نگهبان وجود
ندارد؛ حقوقدانان شــورای نگهبان
هیچ دســتوری از رئیس قوه قضاییه
نمیگیرنــد؛ برای همیــن هم هیچ
معذوریتی برای بررســی صالحیت
وی ندارند».
هرچند که با وجود ایــن اظهارات
نیز همچنان ابراهیم رئیسی گزینهای
محسوب میشــود که احتمال تایید
صالحیت او بسیار باالست .با این حال
بایدتافردامنتظرماندودیدکهکدامیک
ازایناحتمال،قطعیتپیدامیکنند.

خبر
همزمان با پایان ضرباالجل سه ماهه ایران به آژانس؛

احتمال تمدید توافق با آژانس وخطونشان مجلس

یک مقام مطلع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته
اســت که با توجه به پایان یافتن ضرباالجل سه ماهه ایران به
آژانس ،احتمال تمدید مشروط توافق قبلی برای مدت یک ماه
وجوددارد.
به گزارش ایسنا ،این منبع گفته است :بررسی این موضوع
ناشی از حســن نیت ایران برای فرصت دادن به روند مذاکرات
جاری در وین است و در صورت قطعی شدن این تصمیم انتظار
میرود طرفهای مذاکرهکننده از فرصت مجددی که ایران در
اختیارشان قرار خواهد داد استفاده کنند و با پذیرش مطالبات
قانونیایرانرونددستیابیبهتوافقراتسهیلکنند.
بر اساس توافق آژانس و سازمان انرژی اتمی ایران که در
سفر اسفندماه سال گذشته رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس
بینالمللــی انرژی اتمی به ایران به دســت آمد مقرر شــد،

دوربینهایی که نظارتهای فراپادمانی را پشتیبانی میکنند
تا اول خرداد  ۱۴۰۰روشن بماند ،اما فیل م دوربینها در داخل
کشور حفظ شود.
در چارچوب این توافق فیلم دوربینهــا تنها در صورت به
نتیجه رسیدن مذاکرات وین به آژانس تحویل میشود و در غیر
آنتصاویرفیلمهابرایهمیشهپاکخواهدشد.
نمایندهمجلس:فیلمهاوتصاویربایدحذفشوند
به دنبال آن روز گذشته علیرضا ســلیمی در جلسه علنی
مجلس شورای اسالمی طی تذکری شــفاهی ،گفت :آژانس
بینالمللیانرژیاتمیسهماهفرصتداشتکهبهتعهداتخود
عملکندامااینگونهنشدوروزگذشتههم فرصت قانونیآنهابه
اتمامرسید.
ویبیانکرد:براساسقانونبایدکلیهتصاویروفیلمهاییکه

توسط دوربینهای سازمان انرژی اتمی ضبط شده است ،پاک
شود و انتظار ما از رئیس سازمان انرژی اتمی این است که هرچه
سریعترخبردهدکهفرصتآژانستمامشدهوذخیرهتصاویرو
فیلمهاپاکشدهاست.
عضوهیأترئیسهمجلسشورایاسالمیتصریحکرد:مابه
هیچوجهنبایداجازهدهیمکهنحوهاجرایقانوناقدامراهبردی
برایلغوتحریمهامانندقانوناقداممتقابلدراجرایبرجامشود
چراکهآنقانونبهخوبیاجرانشد.
نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی خطاب به
قالیباف،گفت:بهرئیسسازمانانرژیاتمیدستوردهیددراین
زمینه تاخیر نکند و باید ذخایر فیلمها و تصاویر در دوربینهای
سازمانانرژیاتمیحذفشودوهمهبایدبدانندمجلسبهاجرای
قانون تاکید دارد و مجلس یازدهم مانند مجلس قبلی نیست.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر ،با بیان اینکه ما مصمم
هستیمقانوناقدامراهبردیبرایلغوتحریمهاوصیانتازحقوق
ملت ایران در زمانهای مشخص و بر اساس مصوبات اجرا شود،
تصریح کرد :فرصت سه ماهه آژانس تا اول خرداد ماه بود و بر این
اساس آژانس بینالمللی انرژی اتمی حق دسترسی به تصاویر و
اطالعاتسازمانانرژیاتمیرانداردوروزگذشتههمدراینباره
بحثوتصمیمگیریشد.

کشی مناظرههای انتخاباتیکاندیداها
اعالم زمان قرعه
عضوکمیسیوننظارتبرتبلیغاتانتخابات
ریاستجمهوریدربارهقرعهکشیمناظرههای
انتخاباتیگفت:قرعهکشیبرنامههایانتخاباتی
در صدا و سیما در فاصله  ۴۸ساعته پس از اعالم
نتایجبررسیصالحیتهاتاآغازتبلیغاتبرگزار
میشــود و بنا داریم این مراســم به طور زنده و
مستقیمپخششود.احسانقاضیزادههاشمی
درباره انتشار برخی خبرهای غیررسمی درباره
مجری مناظرههای تلویزیونــی ،تصریح کرد:
تاکنون درباره مجری مناظرههای انتخاباتی در
کمیسیون،تصمیمیگرفتهنشدهوقطعاًافرادی

کهدارایحسنسابقهوشرایطالزمبرایاجرای
اینمناظرههاباشنددرکمیسیونمطرحوبررسی
میشــوند .وی افزود :جمعبندی کمیسیون
بررسیتبلیغاتانتخاباتریاستجمهوریاین
استکهبتوانیممناظرههایبسیارقویانتخاباتی
داشتهباشیم.
عضوکمیسیوننظارتبرتبلیغاتانتخابات
ریاســت جمهوری تاکید کرد :بــه مردم قول
میدهیمکهامسالحجممتنوعیازبرنامههای
معرفینامزدهایانتخاباتیرادرتلویزیون،رادیو
وفضایمجازیخواهیمداشت.

وزیر خارجه اتریش:

مسائل مهمی در مذاکرات احیای
برجام باقی ماندهاند

الکساندر شالنبرگ ،وزیر امورخارجه اتریش در
گفتوگو با نشریه اســتاندارد با اشاره به مذاکرات
ایران و ســایر طرفهای برجام با هدف احیای این
توافق تصریح کرد که زمان در حال اتمام اســت اما
همچنان مسائل مهمی در مذاکرات درباره احیای
برجاموجودداردکهحلنشدهباقیماندهاند.ویدر
ادامهگفتکهاتریشمدتهاستکهمیزبانخوبی
برایمذاکراتباایرانبودهاست.شالنبرگهمچنین
خاطرنشانکردکهازنظراوهردوطرف،یعنیایران
و آمریکا برای احیای توافق هستهای تالش سختی
میکنند ،هرچند که هنوز گفتوگوی مستقیمی
میانایندوکشوروجودندارد.
از سوی سفارت ایران در ایروان صورت گرفت؛

تکذیب شایعه بازداشت ۱۶۰
نظامی ارمنستان در ایران

سفارت جمهوری اسالمی ایران در ارمنستان،
در رد ادعای برخی رســانهها مبنی بر بازداشــت
 ۱۶۰نظامی ارمنســتانی در جریان جنگ قرهباغ
با جمهــوری آذربایجــان ،این ادعا را «شــایعات
بیاســاس» خواند .بنا بر گزارش رادیو جمهوری
ارمنستان ،روز شنبه برخی رسانههای ارمنستانی
گزارشی منتشــر کردند مبنی بر اینکه این ۱۶۰
نظامــی ارمنســتان در جریان جنــگ  ۴۴روزه
(با جمهوری آذربایجان بر ســر منطقــه قره باغ
کوهستانی) وارد مرز ایران شده بودند و ایران آنها را
دستگیرکردهاست.
گالیه باهنر؛

رفتارهای انحصارگرایانه
در ستاد مرکزی رئیسی

محمدباهنر،دبیرکلجامعهاسالمیمهندسین
ضمن اعــام حمایت حزب متبوعــش از آیتاهلل
رئیســی گفت« :این گالیه و دغدغــه وجود دارد
که بعضی رفتارها در ســتاد مرکزی آقای رئیسی
انحصارگرایانه باشــد و بنده هم به ایشان و هم به
مسئولین ستاد ایشــان عرض میکنم که باید از
همه ظرفیتها و ســایق اصولگرایی که خالصانه
برای پیروزی این جریان به میدان آمدهاند بهره برد
و خدای ناکرده با رفتارهای انحصارگرایانه دیگران
را دلسرد نمود .اما دبیران استانی جام نیز باید آگاه
باشند که برای پیروزی در این میدان باید منیتها
کنار گذاشته شود و هرگونه همکاری که الزم است
دراینخصوصانجامشود».
همتی:

ازسوی قاضیزاده هاشمی مطرح شد؛

به گفته وی اقدامات ترکیبی و بســترهای
متنوعوگوناگونیدرهمهرسانههابراینامزدهای
انتخابات پیشبینی شده است تا بتوانند افزون
بر معرفی خودشان ،برنامهها و عملکردشان را
توضیح دهند .قاضیزاده هاشمی گفت :تاکید
کمیسیون بررســی تبلیغات انتخابات ریاست
جمهوریهمبربرگزاریمناظرههایتلویزیونی
اســت ،اما کم و کیف و زمان بندی آن به تعداد
نامزدهای تایید صالحیت شــده بستگی دارد.
عضو کمیســیون نظارت بر تبلیغات انتخابات
ریاســت جمهوری ،با تاکید بر اینکه اقدامات

حسن روحانی ،رئیس جمهوری در دویست و
بیستوهفتمینجلسهستادهماهنگیاقتصادی
دولت که بــا ارائه گزارش وزیــر صمت از وضعیت
صنعتخودروهمراهبود،گفت«:ارقامرشدتولیددر
بخشهایمختلفصنعتیکشور،بهترینشاهدبر
بیثمربودنسیاستفشارحداکثریآمریکااستکه
خودآنهارابهاعترافبهشکستاینسیاستهاوادار
کرده است و با توجه با مذاکرات اخیر انجام شده در
وین ،به صراحت آمادگی خود را برای رفع تحریمها
وفق برجام اعالم کردهانــد ».وی تاکید کرد« :ما به
مذاکراتتاتوافقنهاییادامهخواهیمداد».

تبلیغی داوطلبان ریاست جمهوری قطعاً رصد
خواهد شد ،گفت :مدعیان ریاست قوه اجرایی
اقداماتشانحقوقیوقانونیباشد.ویبهفراخوان
برخیداوطلبانریاستجمهوریبرایمناظرهبا
رقبایشاناشارهوتاکیدکرد:کمیسیونبررسی
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری قطعا این
اقداماترارصدوبرآننظارتمیکند.

قاضیزاده هاشمی یادآور شــد :در ماده ۶۶
قانون انتخابات ریاست جمهوری صراحتاً قید
شده که فعالیتهای انتخاباتی نامزدها از زمان
اعالم رسمی نتایج بررســی صالحیتها آغاز و
تا  ۲۴ساعت قبل از روز برگزاری انتخابات ادامه
دارد.ویتصریحکرد:تاپیشازاینموعدقانونی،
هرگونهفعالیتانتخاباتی،تحتقانونانتخابات،
ذیلکمیسیونبررسیتبلیغاتانتخاباتریاست
جمهوری بررسی میشــود و این کمیسیون،
مسئولقانونیبررسیاینموضوعاست.
قاضیزادههاشمی،تاکیدکرد:طبققانوندر
ارائهامکاناتتبلیغاتیبهنامزدها،هیچتبعیضی
نباید باشد و همه نامزدها باید از این امکانات به
طورعادالنهوبرابراستفادهکنند.

کاندیدای پوششی الریجانی و
جهانگیری نیستم

عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی در
توئیتی نوشت« :گفته میشــود ،همتی به عنوان
کاندیدای پوششی آقایان الریجانی و جهانگیری
و  ...در انتخابات ریاست جمهوری وارد شده است.
اینجانب با برنامه مشخص و برای اصالح حکمرانی
اقتصادی وارد شدهام .اگر کاندیدای محترمی قصد
کناررفتنبهنفعمنداشتهباشد،استقبالمیکنم».

ادعای جنجالبرانگیز درباره
ردصالحیت هاشمیرفسنجانی

فیلمی از محمدحســین فرهنگی ،سخنگوی
هیأترئیسهمجلسمنتشرشدهکهدرآنازتریبون
مجلس میگوید« :شورای نگهبان وظیفه دارد که
افرادی که واجد شرایط هســتند یا واجد شرایط
نیســتند را کنترل کند .به طور مثال ،در انتخابات
گذشته مرحوم هاشــمی داوطلب بودند و شورای
نگهبان به دالیل پزشکی ایشــان را رد صالحیت
کرده و گفت بدن آقای هاشمی کشش پذیرش این
مسئولیترابرای ۴سالندارد.بسیاریازافرادازاین
اقدامشوراینگهبانانتقادکردندامااتفاقیکهافتاد
مویدنظرشوراینگهبانوپزشکانبود».

