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رفسنجاني يقبل بقرار «مجلس الصيانة» وال عودة لمشائي إلى السباق
رفسنجاني ترشح رفع
عتب .كان يريد أن يرمي
الحجة على النظام
وعلى كل من يضغط

املالمح العامة للخريطة االنتخابية اإليرانية بدأت تتضح
مع قرار مجلس صيانة الدستور قبول ثمانية مرشحني،
أربعة منهم يمثلون معسكر املبدئيني ،يمكن أن ينتهي
بهم املطاف إلى التوحد خلف أحدهم أو اثنني منهم ،في
مقابل واحد يمثل «كوادر البناء» (يمني الوسط) وسادس
يمثل اإلصالحيني .وبات محسومًا أن ال عودة لعلي أكبر

رفسنجاني وال ّالسفنديار رحيم مشائي إلى هذا السباق،
في واقعة إن دلت على شيء ،فعلى أن النظام لن يقدم
أي تنازالت راهن عليها من اعتقد أنه ضعيف؛ وعلى أن
من كان ينوي استغالل العملية االنتخابية للمشاغبة
تكسرت آماله ،وانتهى األمر إلى ما كان مرغوبًا فيه منذ
البداية :معركة برامج وكفاءات وليس معركة أشخاص

خامنئي رفض مشائي
معاونًا للرئيس ،فكيف
يعتقد البعض أن يوصي
به مرشحًا للرئاسة؟

متابعة أخبار
الترشيحات
في احد
شوارع
طهران
أمس (بهروز
مهري ــ
ا ف ب)

جليلي يزاحم قاليباف والعني على روحاني
إيلي شلهوب
في وق��ت ب��دأ فيه الرئيس محمود أحمدي
نجاد مللمة أغراضه ملغادرة كرسي الرئاسة
بعد إخراج مرشحه من السباق االنتخابي،
ت��ؤك��د أوس ��اط معسكر علي أك�ب��ر هاشمي
رفسنجاني أن الرئيس األس�ب��ق ت�ق��دم في
ال�ل�ح�ظ��ة األخ �ي��رة ب�ت��رش�ح��ه ف��ي اللحظات
األخ �ي��رة بضغط م��ن ت�ج��ار ال �ب ��ازار ،تحت
هاجس القلق م��ن إم�ك��ان نجاح اسفنديار
رحيم مشائي ،وبضغط من اإلصالحيني،
ف��ي مقدمهم ال��رئ�ي��س محمد خ��ات�م��ي ،من
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��راه �ن��ون ع�ل��ى ال� �ع ��ودة إل��ى
الحياة السياسية تحت عباءة رفسنجاني،
وب��ال �ت��ال��ي ت�ح�ق�ي��ق م�ص��ال�ح��ة واق �ع �ي��ة مع
ال�ن�ظ��ام م��ن دون االض �ط��رار إل��ى تقديم أي
ت� �ن ��ازالت .ورغ� ��م ال�خ�ص��وم��ة ال �ش��رس��ة بني
رفسنجاني (ال ��ذي ك��ان يعتقد ب��أن��ه ق��ادر
على تحقيق الغايتني) وبني مشائي (الذي
رفض نجاد ترشيح أحد معه) ،فإن املعادلة
االنتخابية كانت تشير إلى أنه ليس بإمكان
أي منهما أن يحقق فوزًا إال عبر فرض حالة
من االستقطاب الثنائي يشكالن طرفيه ،ما
يضع املبدئيني على هامش املعركة .وعليه،
تشير األوساط نفسها إلى أن «رفسنجاني
ترشح رفع عتب .كان يريد أن يرمي الحجة
ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام وع�ل��ى ك��ل م��ن يضغط عليه.
ً
أص�ل�ا ك��ان الترجيح أن ينسحب ف��ي حال
رفض مجلس الصيانة ترشح مشائي».
أوس � � ��اط م �ت��اب �ع��ة ل �ع �م��ل م �ج �ل��س ص�ي��ان��ة
ال��دس �ت��ور ت��ؤك��د أن ق � ��راره رف ��ض ترشيح
رف�س�ن�ج��ان��ي ج ��اء ع�ل��ى خ�ل�ف�ي�ت�ين :األول ��ى
ص�ح�ي��ة ،م��ن ب�ين م��ا يستند إل�ي��ه تصريح
علني لرفسنجاني نفسه أدلى به قبل نحو
سبعة أشهر يؤكد فيه أن «حالتي الصحية
ون �ش��اط��ي ال �ي��وم��ي وق��درت��ي ال ت�س�م��ح لي
ب �م �م��ارس��ه م �ه �م��ات رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة،
وسأكون خائنًا إذا ما قبلت بواقع كهذا».
أما الثانية فهي عدم قيام رفسنجاني بأي
ً
خطوة ،عمال ك��ان أو تصريحًا ،يفصل من
خ�ل�ال��ه ن�ف�س��ه ع ��ن «أص� �ح ��اب ال �ف �ت �ن��ة» في
مخالفة ألحد شروط الترشح القاضية بأن
ي�ك��ون امل��رش��ح م��ن ضمن منظومة النظام
ومواليًا للولي الفقيه وملبادئ الجمهورية
اإلس�ل�ام� �ي ��ة .ول �ع ��ل م ��ا س �ل��ف ي �ف �س��ر ق ��رار
رفسنجاني ع��دم االع�ت��راض على إقصائه
م��ن ق�ب��ل م�ج�ل��س ص �ي��ان��ة ال��دس �ت��ور ،على

ما أف��اد رئيس حملته االنتخابية ،اسحق
جهانجيري ،الذي أوضح «السيد هاشمي
رفسنجاني ،وحملته ككل ،دخل الحقل على
أساس االلتزام بسيادة القانون واألخالق،
وسيستمر أيضًا على هذا املنوال».
في املقابل ،يبدو مشائي ،ومن خلفه نجاد،
م �ص �م �م�ين ع �ل ��ى امل� �ض ��ي ف� ��ي م�ع��رك�ت�ه�م��ا
لخوض السباق ،رغم تأكيد مصادر وثيقة
االط�ل�اع أن ال ت��راج��ع ع��ن ق��رار االستبعاد.
وت �ق��ول ه��ذه امل �ص��ادر إن «س�م��اح��ة القائد
سبق أن بعث برسالة خطية إلى نجاد يؤكد
فيها عدم صالحية مشائي لشغل منصب
امل� �ع ��اون األول ل��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة» في
خطوة أخرجت إلى العلن أولى بوادر عدم
رضى املرشد عن سلوك رئيس الجمهورية
«فكيف يتصور البعض أن التظلم ملكتب
امل��رش��د يمكن أن ينجم ع�ن��ه ق�ب��ول القائد
بترشح مشائي ملنصب الرئاسة؟».
وأثار نجاد هذا امللف ،على هامش ترؤسه
ً
الجلسة الحكومية أمس ،قائال «لقد قدمت
السيد مشائي وأنا أعرفه .إنه شخص يحب

ال �ح��ق وم�ف�ي��د ل�ل�ب�لاد ،وأع�ت�ق��د أن ��ه ك ��فء»،
مشيرًا إل��ى أن��ه «ف��ي رأي ��ي ل��ن ت�ك��ون هناك
مشكلة مع القائد (خامنئي) وسأثير هذه
امل�س��أل��ة معه حتى آخ��ر لحظة .ع�ن��دي أمل
بأن تحل املشكلة» ،فيما أعلن مشائي «أنا
أعتبر رفض أهليتي ظلمًا بحقي ،وسأتابع
األمر عبر سماحة القائد».
وكان نجاد ومشائي قد هددا ،خالل الفترة
املاضية ،بأنهما سيكشفان م��ا حوزتهما
في حال رفض ترشح مشائي ،مشيرين إلى
ملفات فساد كبرى تطال مسؤولني رفيعي
املستوى في الدولة .ويراهن نجاد ومشائي
على سابقة تدخل خامنئي في ع��ام 2005
وطلبه من مجلس صيانة الدستور التراجع
ع ��ن ق � ��راره ب��رف��ض امل��رش �ح�ين ال��رئ��اس�ي�ين
اإلصالحيني مصطفى معني ومحسن مهر
علي زاده ،في أعقاب تظلمهما لدى مكتب
خ��ام�ن�ئ��ي ب��ادع��اء أن�ه�م��ا ص��ال�ح��ان لتولي
ه��ذا املنصب وأن لديهما م��ن الشعبية ما
ي�س�م��ح ل�ه�م��ا ب�ت��ول�ي��ه .وك��ان��ت م�ص��ادق��ات
مجلس صيانة الدستور قد اقتصرت على

كل من أمني املجلس األعلى لألمن القومي
سعيد جليلي ومستشار املرشد للشؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ع �ل��ي أك �ب��ر والي �ت ��ي وال��رئ �ي��س
السابق ملجلس ال�ش��ورى غ�لام علي ح��داد
ع ��ادل ورئ �ي��س ب�ل��دي��ة ط �ه��ران محمد باقر
قاليباف والقائد األسبق للحرس الثوري
محسن رضائي ،وجميعهم من املبدئيني،
وم �ع �ه��م األص ��ول ��ي ح �س��ن روح ��ان ��ي ال ��ذي
يمثل «ك��وادر البناء» بزعامة رفسنجاني،
وم ��رش ��ح اإلص�ل�اح �ي�ي�ن وزي � ��ر االت� �ص ��االت
األس �ب��ق ف��ي ع�ه��د م�ح�م��د خ��ات �م��ي ،محمد
رض ��ا ع � ��ارف ،ووزي � ��ر ال�ن�ف��ط واالت� �ص ��االت
األسبق محمد غرضي.
وحتى وق��ت متأخر من مساء أم��س ،كانت
اإلش� � � � � ��ارات ال� ��وح � �ي� ��دة ال � �ت ��ي ص � � ��درت ع��ن
املبدئيني األرب�ع��ة تفيد بأنهم سينسقون
ف��ي م��ا ب�ي�ن�ه��م ف��ي م �ح��اول��ة ل�لات �ف��اق على
الصيغة التي سيدخلون فيها االنتخابات،
في ظل تفاهم سابق بني الثالثي قاليباف
ـــ واليتي ـــ حداد عادل على االنتهاء بواحد
م �ن �ه��م ف� ��ي ال� �س� �ب ��اق .ط �ب �ع��ًا أرب � � ��ك دخ� ��ول

أجهزة طرد أكثر تطورًا
ُ
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،في تقرير نشر أمس ،بأن
إي ��ران س� ّ�رع��ت تركيب أج�ه��زة ط��رد م��رك��زي أك�ث��ر ت �ط��ورًا في
منشأة ناتنز لتخصيب اليورانيوم وسط البالد ،وهو نشاط
يشكل صلب الخالف مع القوى الكبرى .وأشار تقرير الوكالة
التابعة لألمم املتحدة الى أن إيران قامت
بتركيب نحو  700جهاز طرد مركزي
من طراز «اير 2 -م» إضافة الى أغلفة
ألجهزة طرد مركزي فارغة في موقع
ناتنز ،في مقابل  180جهازًا في شهر
شباط املاضي .لكن في تطور قد يتيح
وقتًا للدبلوماسية بني إي��ران والقوى
ال �ك �ب��رى ،أظ �ه��ر ال �ت �ق��ري��ر أي �ض��ًا ن�م�وًا
م �ح��دودًا ف��ي م �خ��زون إي� ��ران ال �ن��ووي
األك �ث��ر ح�س��اس�ي��ة وأن ��ه ال ي ��زال دون
«الخط األحمر» الذي حددته إسرائيل،

ً
م�ه��ددة بتنفيذ هجوم استباقي على إي��ران إذا تجاوزته .في
امل�ق��اب��ل ،تمت إزاح��ة الستار ع��ن خمسة إن �ج��ازات ج��دي��دة في
مجال التسلح ومعدات القتال الفردي في إيران أمس ،بحضور
وزير الدفاع العميد أحمد وحيدي .وأفادت وكالة مهر اإليرانية
لألنباء بأن عرض هذه املنجزات جاء
على هامش مهرجان «الجندي الشاب»
الخامس ،واشتملت اإلنجازات الخمسة
ال�ت��ي جميعها ت�س�ت�خ��دم ف��ي التسلح
وال �ق �ت��ال ال �ف ��ردي ع�ل��ى ّ
زي عسكري
للتمويه ّ
مزود بمنظار ليلي وبخاصية
أش� �ع ��ة م ��ا دون ال� �ح� �م ��راء وم �س��دس
«صائد» وأسلحة حمل فردية للجنود
ومعدات عسكرية «نافذ» جميعها من
منتجات وزارة الدفاع اإليرانية.

(رويترز ،مهر)

ج �ل �ي �ل��ي ع �ل��ى ال �خ ��ط م �ع �س �ك��ر امل �ب��دئ �ي�ين،
ف ��ي ظ ��ل اس �ت �ط�ل�اع��ات رأي ت�ش�ي��ر إل� ��ى أن
ق��ال�ي�ب��اف ال ي ��زال يحتل ال �ص��دارة بينهم،
يليه جليلي (الذي يحقق تقدمًا) ،فواليتي،
ف � �ح� ��داد ع � � ��ادل .ل �ك��ن ت �ل��ك االس �ت �ط�ل�اع��ات
ليست ال�ع��ام��ل ال��وح�ي��د ف��ي تقرير الوضع
ب �ي �ن �ه��م .ه �ن��اك ط�ب�ع��ًا م��ؤس �س��ات ال �ن �ظ��ام،
الدينية والسياسية والعسكرية واألمنية
وال�ط�لاب�ي��ة وال ��دوائ ��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة وأج �ه��زة
التقدير واألج �ه��زة االس�ت�ش��اري��ة وغيرها.
وه �ن��اك أي �ض��ًا امل �ي��زات ال�ش�خ�ص�ي��ة ،بينها
على سبيل املثال ما إذا كان نجاح قاليباف
في إدارة بلدية طهران يؤهله ليكون واجهة
إلي� � � ��ران ،وم � ��ا إذا ك ��ان ��ت ش ��راس ��ة ج�ل�ي�ل��ي
وحنكته كمفاوض ن��ووي تعني أن��ه ق��ادر
على اإلم�س��اك بكل ملفات البالد بالكفاءة
نفسها ،وهكذا .ويرجح أن ينتهي بهم األمر
بجليلي وقاليباف مرشحني عن املبدئيني
أو بواحد منهما في سيناريو هو األمثل
بالنسبة إلى معسكرهم.
ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ،ي �ب��دو واض� �ح ��ًا أن روح��ان��ي
س �ي �ك��ون امل ��رش ��ح امل� �ن ��اف ��س ف ��ي امل�ع�س�ك��ر
اآلخ��ر ،في ظل شبه اقتناع بأنه لن ينجح
في الحفاظ على تماسك الذين التفوا حول
رف �س �ن �ج��ان��ي ،وال ��ذي ��ن س�ي�ق��اط��ع بعضهم
االنتخابات ،فيما سيصب البعض اآلخر
لصالح م��رش��ح اإلص�لاح�ي�ين محمد رضا
عارف .ويبقى محسن رضائي ،الذي خاض
غمار انتخابات الرئاسة في امل��رة املاضية
من دون أن ينجح في تحقيق نتائج تذكر،
ومحمد غرضي ال��ذي تولى وزارة البريد
وال�ت�ل�غ��راف ف��ي عهد رفسنجاني (ق�ب��ل أن
يتم تغيير اسمها إل��ى وزارة االت�ص��االت).
وك��ان غ��رض��ي ينتمي إل��ى «ك ��وادر البناء»
ق �ب��ل أن ي� � �غ � ��ادره .وي� �ت ��رش ��ح اآلن ب�ص�ف��ة
مستقل .هو الوحيد الذي ليس لديه ماكينة
انتخابية ،وأعلن أنه لن يقوم بجوالت على
املحافظات ،مكتفيًا بـ«إيصال صوتي إلى
الناس عبر اإلذاعة والتلفزيون» .عمليًا هو
«قطعة الحلوة في هذه االنتخابات».
ولعل السؤال األكثر جاذبية :ملن ستعطي
مجموعة نجاد أصواتها؟ متفائل يقول إن
ج��زءًا منها سيذهب إل��ى جليلي باعتباره
يمثل ال�ح�ك��وم��ة .الحكم للصناديق ،التي
ي�ت�ح��دث ال �ع��ارف��ون ع��ن أن نسبة االق �ت��راع
فيها س�ت�ت��راوح ب�ين  60و 70ف��ي املئة رغم
كل شيء.

