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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

پیدا کردن گزینه  مناســب پاستور، 
برای اصالح طلبان شده است مانند پیدا 
کردن سوزن در انبار کاه؛ آن هم نه سوزن 
خیاطی، بلکه سوزن جراحی که مناسب 
دوخت و دوز این اقتصــاد پر از ترکش و 
زخم های عمیق کرونا و خالصه اوضاع 
پریشان کشور باشد و البته باب میل نهاد 

شورای نگهبان نیز باشد. 
اصالحات اما بــا اولین انتخاب خود 
در روزهای اخیر نشان داد که برای پیدا 
کردن سوزن موردنظر، بیش از هر چیز با 
بحران بی اعتباری مواجه  است. جریانی 
که زمانی لیدرش آنقدر اعتبار داشت که با 
یک »تَکرار می کنم« توانست میلیون ها 
رأی را به ســبد مردان و زنان اصالحاتی 
در انتخابات مجلس، شــورای شــهر و 
ریاست جمهوری ســرازیر کند؛ حاال به 
واسطه آنچه در دولت دوازدهم رخ داده، 
اعتبار و وزن سیاسی خود را چنان از دست 
داده که دســت به دامان نوه بیت نشین 

بنیانگذار انقالب شده است.
هرچند که سد شــورای نگهبان نیز 
در دعوت اصالح طلبان از سیدحســن 
خمینی نقش بسیار داشــت اما به طور 
کلی دست گذاشــتن اصالحات روی 
او و اصرارهــا برای آمدنــش به میدان 
ریاست جمهوری، حاکی از این بود که 
اصالحاتی ها توفیق خــود را در بازی با 
کارتی جستجو می کنند که تاکنون وارد 
بازی نشده و اساسا عملکردی ندارد که به 
واسطه آن اعتبارش را از دست داده باشد. 
مهمترین ســابقه  اجرایی  حســن 
خمینی، تولیت آرامــگاه جدش بوده 
است و مشخص نیســت اصالح طلبان 

از رأی دهندگان انتظار داشــتند که به 
واســطه کدام ســابقه اجرایِی موفق به 
سیدحسن خمینی رأی دهند. هرچند 
برخی از آنها استدالل می کنند به سبب 
نزدیکی مشی سیاسی حسن خمینی 
به اصالحات، در صورت روی کار آمدن او، 
تحقق آرمان های اصالح طلبی تسهیل 
خواهد شد. در این صورت نیز باید گفت 
که انتخاب حسن خمینی از سوی جریان 
اصالحات برای سپردن پاستور به او بیشتر 
یک انتخاب سیاسی است تا انتخاب یک 
فرد اصلح و توانا.  ســید حسن خمینی 
اما تن بــه خرج کردن اعتبــارش برای 
اصالح طلبان نداد و به بهانه مشــورت با 
رهبری خود را به سالمت از دام اصرارها 
برای کاندیداتوری  عبور داد؛ آنچنانکه 
روزنامه جهان صنعت، هفته گذشته پس 
از آنکه یاسر خمینی گفت که مقام معظم 
رهبری طی مشورتی که سیدحسن با 
ایشان داشته، کاندیداتوری اخوی را به 
صالح ندانسته، نوشــت: »سیدحسن 
خمینی خیلی ساده از رهبری خرج کرد 
تا هم ریسک انتخابات را نپذیرفته و هم 
همچنان آن چهره آزمون نشده و ظاهرا 

ایده آل باقی بماند.«
در آرزوی کاندیدای تماما 

اصالح طلب
محمدعلی نمازی، عضو شــورای 
مرکزی کارگزاران در این باره به ایســنا 
گفته اســت: »کار برای اصالح طلبان 
سخت می شود زیرا آنها با مطرح کردن 
نام سیدحسن خمینی در واقع این پیام را 
داده بودند که کاندیدایی از خود ندارند و 
حاال در نبود او، دست آنها خالی می شود. 
از سویی دیگر در نبود سیدحسن خمینی، 
دستیابی به اجماع میان اصالح طلبان 

راحت نخواهد بود.« احزاب اصالح طلب 
اما در پیدا کــردن آن گزینه مورد وفاق 
همچنان می کوشــند و با تجربه ای که 
از کاندیــدای غیراصالح طلب یا به قول 
خودشــان اجاره ای دارند، تمام همت 
خود را بر این گذاشته اند که حتی االمکان 
بتوانند یک کاندیدای تماما اصالح طلب 
را به میدان بفرستند.  محمدعلی نمازی، 
عضو شورای مرکزی کارگزاران دیروز از 
محسن هاشمی، محمدجواد ظریف و 
اسحاق جهانگیری به عنوان چهره هایی 
که بیشترین شانس کاندیاتوری را دارند، 
یاد کرده و درباره آنها به ایسنا گفته است: 
»محسن هاشمی استعداد و کارآیی الزم 
برای ریاست جمهوری را دارد، اما ظریف 
کاندیدای استیجاری خواهد بود و سبد 
رأی جهانگیری هم بــه دلیل حضور در 

دولت روحانی ضعیف شده است.«
جهانگیری؛ از شروع تا پایان

از میان این ســه، دو نفر تتمه اعتبار 
خود را در دولت روحانی خرج کرده اند. 
اسحاق جهانگیری برای بسیاری زمانی 
که در مناظره های انتخاباتی سال 96 از 
واردات پوشاک توسط دختر وزیر آموزش 
و پرورش دولت روحانی دفاع کرد و گفت 
دختر وزیر، مظلوم و بیکار بوده و لباس 
وارد کرده، فارغ از کذب یا صحت ادعایش، 
تمام شد.  برای برخی دیگر پایان اسحاق 
جهانگیری، وقتی بود که برادرش مهدی 
جهانگیری به اتهام فساد مالی و قاچاق 
ارز محاکمه شد. پس از آن برای خیلی ها 
جهانگیری اما همچنان مهــره موثر و 
معتمد و معتبر اصالحات در دولت بود 
تا اینکه نامش با یک واحد پولی عجین 
شد و ترکیبی ساخته شــد به نام »دالر 
جهانگیری« و بر سر زبان ها افتاد که آن 

طرح شکســت خورده دالر چهار هزار 
تومانی مربوط به او بوده است؛ برای این 
دسته آخر جهانگیری آن زمان تمام شد. 
خودش هــم رفته رفتــه چنان به 
گوشــه انزوا افتاد که مدتی هر روز خبر 
چمدان بستن و رفتنش می آمد تا اینکه 
مدتی پس از تکذیــب و تاییدها درباره 
استعفایش آمد و گفت که جوانمردی نبود 
اگر از دولت استعفا می کرد. بعد از همه 
اینها جهانگیری دیگر شده است معاون 
اول بی رمقی که هــر ازگاهی در جمع و 
جلسه و افتتاح و نشستی از آن حرف های 
قشنگ و دلربای شعاری می زند که دیگر 

رنگ باخته اند. 
امیرکبیر مغموم  

دیگری محمدجواد ظریف اســت 
که طی دو سال گذشــته مکرر در حال 
تکرار این جمله اســت که قصدی برای 
کاندیداتــوری در انتخابات ندارد. حتی 
همین هفته پیش، پس از جلســه اش 
با کمیسیون امنیت ملی مجلس برای 
توضیح درباره نشســت مذاکرات وین، 
در اینســتاگرامش نوشــت که یکی از 

نماینده ها گفته است برداشتش از این 
جلسه این بوده که ظریف نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری می شود.  در پاسخ به 
این ادعا، ظریف بار دیگر تاکید کرد که 
بر عزم خود برای کاندید نشدن استوارم.  
با این حال محمد عطریانفر، عضو دیگر 
کارگزاران در گفت وگویی به خبرآنالین 
گفته است که »جبر زمانه و منحصرشدن 
امر منافع ملی، او را مجبور می کند بیاید.«

تجربه حضور او در دو دولت روحانی 
اما حاکی از حساسیت فوق العاده جناح 
رقیب روی اوست. تا جایی که اگر بنا به 
جبر زمانه یا همان »احساس تکلیف« 
معروف به میــدان بیاید، از جبهه رقیب 
بسیار او را تخریب خواهند کرد و علی رغم 
اینکه ظریف سیاستمدار و سخنوری را 
خوب می داند، اما مشخص نیست که زیر 
توپخانه رقیب دوام بیاورد! بر هم خوردن 
برجام و اوضاع پیش آمده هم زمینه  برای 
تخریب او را فراهم آورده است. او که در 
زمانی نه چندان دور به واســطه امضای 
برجام، امیرکبیر دوران لقب گرفته بود، 
حاال مسئول شکست برجام و لنگ زدن 
اقتصاد معرفی می شود. گذشته از اینها 
بر ســر او میان اصالح طلبان اجماعی 
وجود نــدارد و کاندیداتــوری او محل 

اختالف است. 
 پای در میدان با کوله بار 

حواشی خانوادگی
محسن هاشمی، فرزند مرد کهنه کار 
سیاست دوران پس از انقالب، یعنی اکبر 
هاشمی رفسنجانی، تفاوت های اساسی 
با گزینه های دیگــر دارد. وقتی پدرش 
رئیس جمهور ایران بود، او رئیس دفتر 
پدر بود، مشــاور پدر نیز بود و از نزدیک 
احواالت پاستور را دیده است.  از دوران 
مدیریت او بر متروی تهران نیز به عنوان 
دوره های موفق مترو و همینطور بهترین 
تجربه های مدیریتــی او یاد می کنند. 
پدرش در ســال های پایانی عمر تغییر 
مواضعی داشت که او را محبوب عده ای 
و مغضوب دسته ای دیگر کرد. آن حب 
و بغض ها و به طور کلی حواشی خانواده 
هاشمی قطعا بر سبد رأی محسن هاشمی 
اثرگذار خواهد بود و این اثرگذاری ممکن 
است مانع از این شود که اصالح طلبان در 
نهایت روی او اجماع کنند.  خودش هم 
بارها به طعن و کنایه و طنز گفته اســت 
که امیدوار است برای کاندیداتوری در 

انتخابات 1400 »گول« نخورد. 
از فراکسیون امید تا امید برای 

ریاست جمهوری 
گذشته از این سه تن، شماری دیگر 

از اصالح طلبــان از محمدرضــا عارف 
نام می برند. حسن رســولی، عضو نهاد 
اجماع ســاز اصالح طلبان دیــروز در 
گفت  وگویی خبر داده است که عارف در 
حال تدارک برای برپایی ستاد انتخاباتی 
است.  او به خبرآنالین گفته است: »آقای 
عارف به صورت بالقــوه نامزد انتخابات 
هستند و مقدمات ستاد ایشان هم فراهم 
شده است و بستگی به این دارد که شرایط 

پیش رو چگونه خواهد بود.«
رســولی ادامه داده اســت: »به نظر 
من اگر قرار بر این باشــد که در جایگاه 
ریاست جمهوری یک فرد عالم، دانشمند، 
مجرب و کســی که ســطوح مختلف 
مدیریتی را طی کرده باشد، قرار بگیرد، 
تشخیص من این است که با حفظ احترام 
به سایر نامزدها محمدرضا عارف می تواند 

یکی از آنها باشد.«
عارف اما برای بسیاری نماد »لب های 
بسته« است و سکوت. بسیاری از کسانی 
که در جریان انتخابات مجلس دهم به 
عارف رأی دادند و او را به عنوان سرلیست 
اصالح طلبان وارد بهارســتان کردند، 
بعدها منتقد ســکوت های طوالنی او 
شدند. به او لقب »آقای سکوت« دادند و از 
او عبور کردند. آنهایی که از او و فراکسیون 
امیدش در مجلس ناامید شدند به نظر 
نمی رســد امیدی برای رئیس جمهور 

شدنش داشته باشند. 
 رســولی اما در گفت وگوی خود با 
خبرآنالین گفته اســت که زمان کافی 
برای تغییر این فضا نسبت به عارف وجود 
دارد، اما این گفته او در حالی است که دو 
ماه تا ماراتن پاســتور مانده و اصالحات 
هنوز نمی داند رخت رزم را قرار است بر 

تن چه کسی کند.

کار سخت اصالحات برای پیدا کردن کاندیدای پاستور؛

در جستجوی آن رجل »نایاب«

خبر

ستاد انتخابات کشــور با بیان اینکه ۲9۷ هزار نفر در ۲ 
انتخابات شورا های اسالمی شهر و روستا ثبت نام کردند از 
تایید صالحیت 90 درصدی ثبت نام کننــدگان انتخابات 
شورا های شــهر خبر داد و گفت: افرادی که تایید نشده اند 
می توانند با مراجعه به هیأت نظارت، مراتب اعتراض خود 

را اعالم کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در 
گفتگویی تلویزیونی با اشاره به اینکه روند ثبت نام داوطلبین 
شوراهای اسالمی روستا بسیار رضایت بخش و امیدوارکننده 
بود، گفــت: در این دور از ثبت نــام، با ۲46 هــزار و 4۷9 نفر 

داوطلب، رکورد ثبت نام در انتخابات شورا های اسالمی روستا 
شکسته شد.

جمال عرف، در خصوص میزان ثبت نام شــوراهای شهر 
اظهار کرد: در این عرصه هم در حد فاصل دوره چهارم و پنجم 
قرار گرفتیم, چــون در این دوره حدود ۵1 هــزار نفر ثبت نام 
کردند که در مجموع ۲9۷ هزار نفر در هر دو انتخابات شوراهای 

اسالمی شهر و روستا ثبت نام کردند.
عرف همچنین دربــاره موضوع انتخابــات میان دوره ای 
خبــرگان رهبــری و مجلس شــورای اســالمی، گفت: در 
مجمــوع در انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری که 

 در 4 اســتان برگزار می شــود، ۸۸ نفــر ثبت نــام کرده اند.
معاون وزیر کشــور پیرامون انتخابات میان دوره ای مجلس 
شورای اسالمی توضیح داد: در انتخابات میان دوره ای مجلس 
شورای اسالمی که در 6 حوزه انتخابیه برگزار می شود ۸۷۷ نفر 
ثبت نام کرده اند. به گفته عرف، زمان ثبت نام از کاندیدا های 
انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ ۲1 اردیبهشت به مدت ۵ 
روز و با توجه به اهمیت باالی انتخابات ریاست جمهوری، ثبت 
نام انتخابات ریاست جمهوری حضوری و در محل تعیین شده 
وزارت کشور خواهد بود. وی با بیان اینکه تبلیغات طبق قانون 
از هفتم تا روز ۲6 خرداد ماه خواهد بود، اظهار کرد: در گذشته 

میتینگ ها و همایش های انتخاباتی را داشتیم که در این دوره یا 
نخواهیم داشت و یا اینکه به صورت حداقلی خواهد بود و برنامه 
اصلی ستاد بر این است که تبلیغات در فضای مجازی و رسانه ها 

به خصوص صدا و سیما دنبال شود.

معاون سیاسی وزارت کشور: 

۹۰درصدثبتنامکنندگانانتخاباتشوراهاتأییدصالحیتشدهاند
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یک  مقام اتحادیه اروپا:
هیأتهایایرانوآمریکابرای

مشورتهایداخلیازوینبازمیگردند
یک  مقام اتحادیه اروپا اعالم کرد که هیأت های 
مذاکره کننده ایرانی و آمریکایی برای مشورت های 
داخلی درخصوص چگونگی نجات توافق هسته ای 
۲01۵ به کشورشان بازمی گردند. به گزارش ایسنا، به 
نقل از رویترز، یک مقام اروپایی روز جمعه گفت: فکر 
می کنم که دو هیات مربوطه به وطن شان بازمیگردند 
تا دستورالعمل های دقیق تری دریافت کنند و سپس 
مذاکرات از سر گرفته می شــوند. من از تاریخ این 
مســئله اطالعی ندارم. این مقام اروپایی ادامه داد: 
ما با تصمیم غنی سازی 60 درصدی طرف هستیم  
که مسئله مذاکرات را آسان تر نمی سازد. در همین 
راستا پیتر استانو، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه 
اروپا مدعی شد که تصمیم ایران برای غنی سازی 

60 درصد »هیچ توجیه معتبر غیرنظامی« ندارد.
    

واکنش بلینکن به غنی سازی 60 درصدی؛
اقدامایرانجدیبودندر
گفتوگوهارازیرسوالمیبرد

به نوشته بی بی سی، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در 
مقر ناتو در بروکسل گفت: ما اعالمیه تحریک آمیز 
ایران دایر بر قصد این کشور برای شروع غنی سازی 
60 درصدی را خیلی جدی می گیریم. وی افزود: باید 
بگویم که این گام، جدی بودن ایران در گفت و گوهای 
هسته ای را زیر ســوال می برد، همانطور که موید 

اهمیت بازگشت به پایبندی متقابل به برجام است.
    

وال استریت ژورنال:
تهراناکنونبیشترازهرزمان

دیگرنفتتولیدمیکند
روزنامه وال اســتریت ژورنال گــزارش داد که 
صــادرات نفت خام ایــران در میــان گفتگوهای 
هســته ای افزایش یافته و تهران اکنــون از ماه مه 
)اردیبهشــت( ۲019 بیش از هر زمان نفت تولید 
می کند. به گزارش این رسانه تولید نفت تحریم شده 
ایران به لطف رشد واردات چین تقریبا به باالترین 
سطح در دو سال گذشته رسیده است؛ تحولی که 
می تواند از قدرت غرب در مذاکرات در مورد احیای 
توافق هســته ای با تهران بکاهد. بنا بر این گزارش 
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرده که خرید پکن 
از تهران به 600 هزار بشکه در روز رسیده که ۵ برابر 
بیشتر از حجم خریداری شده نفت خام در 9 ماهه 

اول سال ۲0۲0 است.
    

سخنگوی ارتش:
رژهروزارتشبهصورتمحمولو

خودروییبرگزارمیشود
امیر سرتیپ دوم شاهین تقی خانی، سخنگوی 
ارتش در خصوص برنامه هــای روز ارتش گفت: در 
روز ۲9 فروردین، رژه پیاده برگزار نخواهد شــد و 
گوشه هایی از قدرت پهپادی ارتش و دستاوردهای 
تجهیزاتی بومی و ایرانی و پدافند زیستی و بخشی 
از کمک های مومنانه در قالــب یگانهای محمول 
و خودرویی و با رعایت کامل دســتورالعمل های 
بهداشــتی در پادگان های ارتش واقع در تهران و 

مراکز استان ها رژه خواهند رفت.
    

کدخدایی:
اصالحقانونانتخابات

ریاستجمهوریهنوزتاییدنشدهاست
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
پیرامون آخریــن وضعیت بررســی طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در این 
شورا، گفت: طرح اصالح موادی از قانون انتخابات 
ریاست جمهوری هنوز در شــورای نگهبان تایید 
نشده است. وی افزود: تا زمانی که نظر هیئت عالی 
نظارت بر حسن اجرای سیاســت های کلی نظام 
مجمع تشخیص مصلحت به شورای نگهبان نرسد، 

ما نمی توانیم این طرح را رد یا تایید کنیم.
    

ادعای یک اصولگرا درباره موج چهارم کرونا؛ 
یکعمدیدرکاربودکهکل

کشورراقرمزبکنند
باشــگاه خبرنگاران جوان نوشــت: حمید 
رضا ترقی، نایب رئیس شــورای مرکزی حزب 
موتلفه اســالمی با اشــاره به میزان مشــارکت 
مردم در انتخابــات 1400، کرونا را یکی از موانع 
پیش روی مشــارکت مردم در انتخابات دانست 
و گفت: سیاســت دولت در ایام نوروز به گونه ای 
بود که توجهی به نظر کارشناســان بهداشت و 
درمان نکرد و دســتور آزادی رفت و آمد و سفر را 
صادر کرد که به نظر یک عمدی در آن بود که کل 
کشور را قرمز بکنند و این قرمز بودن شهرها را تا 

انتخابات پیش ببرند.

اصالح طلبان استدالل 
می کنند به سبب نزدیکی 

مشی سیاسی حسن 
خمینی به اصالحات، در 

صورت روی کار آمدن 
او، تحقق آرمان های 

اصالح طلبی تسهیل خواهد 
شد. در این صورت باید 
گفت که انتخاب حسن 
خمینی از سوی جریان 

اصالحات بیشتر یک 
انتخاب سیاسی است تا 

انتخابی اصلح 

عضو نهاد اجماع ساز 
اصالح طلبان: به نظر من 

اگر قرار بر این باشد که در 
جایگاه ریاست جمهوری 
یک فرد عالم، دانشمند، 

مجرب و کسی که سطوح 
مختلف مدیریتی را طی 
کرده باشد، قرار بگیرد، 

محمدرضا عارف می تواند 
یکی از آنها باشد

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: سرعت 
تولید اورانیوم غنی سازی شــده 60 درصد، 9 
گرم در ساعت است. البته اورانیوم ۲0 درصد نیز 

همزمان تولید خواهد شد.
علی اکبر صالحی در گفتگویی تلویزیونی، با 
اشاره به آغاز غنی سازی 60 درصد افزود: اقدام 
بزرگی انجام شده است و ما با آقای قالیباف به 
عنوان رئیس مجلس شورای اسالمی و با توجه 
به اینکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 

در مجلس به تصویب رسید و ما در آن چارچوب 
حرکــت کردیم، همواره در تماس هســتیم و 
سیر تحوالت هسته ای در چارچوب قانون را به 

استحضار وی می رسانیم.
وی بیان کرد: امروز هم بنده به اطالع رئیس 
مجلس شــورای اسالمی رســاندم که به این 
دستاورد بزرگ دست یافتیم و رئیس مجلس 
هم این خبر را اعالم کرد و تشکر و تقدیر از وی 
و همچنین رئیس کمیســیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس دارم که کمک می کنند 
تا ما بتوانیم قانون مذکــور را آن گونه که مورد 

خواست مجلس است، پیش ببریم.
رئیس ســازمان انرژی اتمی تصریح کرد: 
خود کســانی که در قانون موضوع غنی سازی 
60 درصد را آورده بودند بــه ما گفته بودند که 
مقداری با احتیاط جلو بروید تا ما با ُحسن نیت 
حرکت کنیم اما با اتفاقی کــه در نطنز رخ داد، 

دستور دادند ما این کار را سریع تر انجام دهیم.

وی ادامه داد: روز چهارشــنبه بــود که ما 
دســتور غنی ســازی 60 درصد را دادیم و 40 
دقیقه بامداد جمعه بود که ما محصول 60 درصد 
را گرفتیم.  صالحی اظهارداشــت: این مسئله 
نشان از آمادگی سازمان انرژی اتمی دارد که به 

محض اینکه دستوری از طرف مقامات مسئول 
صادر می شود، به فوریت آن دستور را عملیاتی 
کنند. صالحی با اشــاره به اینکه در شبکه های 
اجتماعی ابهاماتی به وجود آمده که الزم است 
برطرف شــود، ادامه داد: ابهاماتی ایجاد شده 
مبنی بر اینکه با این کار آلودگی ایجاد شــده 
اســت، در حالی که هیچ گونه آلودگی در آنجا 
نیســت و اگر آلودگی بود، ما نمی گذاشــتیم 

عزیزانمان در آنجا کار کنند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر اگر آلودگی 
در نطنز وجود داشــت، بازرسان از آنجا بازدید 
نمی کردند و بر این اساس ما این مسئله را کاماًل 

تکذیب می کنیم.

صالحی:

اورانیوم60درصدراباسرعت۹گرمدرساعتتولیدمیکنیم


