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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

عبدالناصر همتی با برگ ریاستش بر 
بانک مرکزی پای میز انتخابات آمد؛ حاال 
این برگ را باخته به امید آنکه بخت ورود 
به پاستور نصیبش شود. برای این منظور 
اما نیاز به حمایت اصالح طلبانی دارد که 

تاکنون تن به حمایت از او نداده اند. 
وقتی نام عبدالناصر همتی در کنار 
اســحاق جهانگیری و علی الریجانی و 
چهره های شــاخص دیگری که برای 
کاندیداتوری در انتخابات ثبت نام کرده 
بودند، آمد، کسی آن را جدی نگرفت اما 
شوک شورای نگهبان به انتخابات و تایید 
صالحیت همتی، او را جدی کرده است. 
او کارنامه پــر و پیمانی به ویژه در 
حوزه اقتصــاد دارد. بر خالف ابراهیم 
رئیسی که مســئولیت های اجرایی 
او خالصه می شــود به قوه قضائیه و 
تولیت آستان قدس، همتی اما سوابق 
اجرایی و اقتصادی مفصلی دارد. او را 
پدر بیمه خصوصــی ایران می نامند، 
12 سال رئیس کل بیمه مرکزی بوده، 
در دوره مسئولیت حســن روحانی 
در شــورای عالی امنیــت ملی برای 
پنج ســال عضو کمیته اقتصادی این 
شورا بوده، ســفیری ایران در چین و 
مدیرعاملی بانک ملی را تجربه کرده، 

سه ســال پیش هم حســن روحانی 
ریاست کل بانک مرکزی را به او سپرد.
دولت را نمی توان از درون دولت 

نقد کرد!
این مورد آخر اما در جریان رقابت های 
انتخاباتی که او درگیر آن است، چندان 
به نفعــش نخواهد بود چراکه اساســا 
انتقادهای تند و تیز از دولت موجود یک 
رسم نانوشته برای کاندیداهای انتخابات 
ریاســت جمهوری است و همتی برای 
ادای این رسم ناگزیر به زیر سوال بردن 

خود هم خواهد شد. 
پایگاه رقیب با توجه به مسئولیت 
همتی در دولــت، بــه او می تازد که 
»بانیــان وضع موجــود، نمی توانند 
منتقد آن باشند.« خودش اما می گوید 
از دو سال و نیم پیش به این سو، بخشی 
از تغییر وضع موجود بوده نه بانی آن 
و مدعی شــده که اگر سیاست های 
قبلی ادامــه می یافت اکنــون دیگر 
چیزی بــرای رقابت وجود نداشــت 
اما سیاست های او شــرایط را بهبود 

بخشیده است. 
با ایــن حال رســانه های اصولگرا 
او را کمــاکان »بانی وضــع موجود« 
معرفی می کنند. روزنامه اصولگرای 
فرهیختگان در گزارشــی به رشــد 
250 درصدی قیمت دالر در مدت سه 

سال ریاســت همتی بر بانک مرکزی 
اشاره کرد. 

از همین روســت که برخی چون 
ابراهیم نکو، فعال سیاسی اصالح طلب 
معتقدند »همتی با توجه به عملکردش 
در حــوزه بانکی و بــازار ســرمایه با 
چالش های جدی رو بــه رو خواهد بود 

و حرفی برای گفتن نخواهد داشت.«
اختالف میان روحانی و همتی یا 

خیمه شب بازی؟
بخشــی از این چالش اما شــاید با 
برائت از دولت روحانی مرتفع شــود. 
همتی که روزهای اخیر چندین بار گفته 
است که در بانک مرکزی صرفا مجری 
سیاســت های دولت بوده و تنها حق 
اظهارنظر داشته نه رأی و تصمیم گیری، 
دو شب پیش در کالب هاوس گفت که 
رئیس جمهور به او گفته »اگر می خواهید 
در انتخابات بمانید، نمی توانید رئیس 
کل بانک مرکزی بمانیــد چون روی 

مسائل پولی ارزی تاثیر می گذارد.«
او ادامــه داد: »البته مــن گفتم که 
فعالیت های انتخاباتی تاثیری ندارد ولی 
شما صاحب اختیار هستید.« با همین 
مقدمه رسانه ها دیروز خبر دادند که او 
برکنار شده و حتی جانشینش نیز تعیین 
شده است. او صبح دیروز در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست 

روحانی هم غایب بود و اکبر کمیجانی، 
قائم مقامش به جای او در جلسه حاضر 
بود. این غیبت خبرها درباره برکناری او 

را قوت بخشید. 
خود همتــی ســاعاتی بعد اعالم 
کرد که کمــاکان تــا تصمیم رئیس 
جمهوری، رئیس بانک مرکزی است 
و در ایــام انتخابــات اختیاراتش را 
قائم مقامــش تفویض کرده اســت. 
هرچند نهایتا پایگاه اطالع رســانی 
دولت خبر برکناری همتی را منتشر 
کرد که برخــی آن را بــه اختالفات 
همتی و روحانی مربــوط می دانند. 
رســانه های مخالف او اما این اقدام را 
بازی همتــی برای اعــالم برائتش از 

دولت و فرار از پاســخگویی بابت سه 
ســال عملکردش در بانــک مرکزی 
تعبیر کرده اند. خبرگزاری تسنیم با 
تیتر »خیمه شب بازی همتی با سوژه 
برکناری برای فرار از کارنامه افتضاح 

روحانی« به این موضوع پرداخت. 
آنها معتقدند که همتــی به دنبال 
بهره برداری انتخاباتی از یک برکناری 
نمایشی است. اما به هر حال پشت پرده 
این برکناری هر چه باشد، بند وابستگی 
به دولت روحانی را از پای همتی باز کرده 
و او اکنون می تواند با دست بازتری وارد 

رقابت های انتخاباتی شود.
در تمنای حمایت اصالح طلبان

با این حال چالــش بزرگتری پیش 
روی اوســت و آن هم عــدم حمایت 
اصالح طلبان از اوست. با اینکه همتی 
عضو حزب کارگزاران است اما این حزب 
تاکنون از اعالم حمایت رســمی از وی 

خودداری کرده است. 
بدیهــی اســت و از اظهــارات 
کارگزارانی ها نیــز چنین برمی آید که 
همتی کاندیدای مورد تایید و حمایت 
آنهاســت اما تعلل آنها در اعالم رسمی 
این موضــوع، مربوط بــه تالش های 
پشــت پرده برای جلب حمایت همه 

اصالح طلبان است. 
جبهه اصالحات و بسیاری از احزاب 
اصالح طلب تا به امــروز مکرر و هر بار با 
صراحت تاکید کرده اند که هیچ یک از 9 
گزینه این جبهه برای کاندیداتوری در 
انتخابات از سوی شورای نگهبان تایید 
صالحیت نشده اند و این جریان از هیچ 
کاندیدای دیگری حمایت نخواهد کرد. 
ســعید نورمحمدی، عضو شورای 
مرکزی حزب ندای ایرانیان اما با اشاره به 
شوک حاصل از نتیجه تایید صالحیت ها 
به ایمنا گفته است: »در حال حاضر حتی 
جامعه نیز در شوک رد صالحیت ها قرار 
دارد. اصالح طلبان در فضایی احساسی 
قرار دارند و طی روزهای آینده با خروج از 
این فضا تصمیماتی را نسبت به حمایت 
از دو کاندیدای معتدلی که در انتخابات 

حضور دارند اتخاذ خواهند کرد.«
منظــور او از دو کاندیدای معتدل 
محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی 
است که در ادامه اضافه کرده: »با توجه 
به مخالفت های جــدی اصالح طلبان 
با مهرعلیزاده، همتی شانس بیشتری 

برای حمایت شدن از سوی این جناح 
را دارد.«

 ، ســچی با کر محســین  غال
دبیرکل حزب کارگــزاران بر خالف 
اصالح طلبانی که گفته اند کاندیدایی 
در انتخابــات ندارند، تاکیــد کرده: 
»گزینه ای که بتوانــد مورد حمایت 
قرار گیرد، وجود دارد.« او اضافه کرده: 
»آقای همتی نیروی خوبی اســت، 
اما برای ما مسأله اصلی بحث کشور، 
کارآمدی و حل مشکالت مردم است، 
باید ببینیم که ایشان در این زمینه چه 
اندازه می تواند کار کنــد و چه برنامه 
کاری در این حوزه دارد. البته اصل این 
موضوع بایــد در جبهه اصالح طلبان 
بررسی شود و بعد درباره آن اعالم نظر 

صورت گیرد.«
جملــه آخــر کرباســچی موید 
همان تالش ها بــرای جلب نظر عموم 
اصالح طلبان اســت اما در عین حال 
کارگزارانی هــا و ســایر اصالح طلبان 
شاخص میانه چندان خوبی با یکدیگر 

ندارند. 
کارگزارانی ها بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری سال 96 بارها به سیاست های 
اصالح طلبانی چون خاتمــی و عارف 
تاخته اند. در حالی که خاتمی کماکان 
رهبر مورد احترام اصالحات به شــمار 
مــی رود، کارگزارانی هــا حتــی در 
اظهارنظرهایــی از خاتمــی نیز عبور 
کرده اند. این اختالفات کار برای توافق 
بر سر همتی را ســخت خواهد کرد. از 
سوی دیگر زمان نیز رو به پایان است و 
باید دید که همتی در این قمار به ازای از 
دست دادن ریاست بانک مرکزی، چیزی 

به دست خواهد آورد یا نه.

همتی در آستانه برکناری به دلیل کاندیداتوری، اختیاراتش را تفویض کرد

قمار بزرگ آقای رئیس

خبر

نشریه پولیتیکو به نقل از منابع آمریکایی مدعی شد که 
نهادهای امنیتی آمریکا حرکت دو کشتی نظامی ایرانی در 
نیمکره غربی را که گمان می کنند مقصد نهایی آنها ونزوئال 

باشد، تحت نظر گرفته اند.
به گزارش ایسنا به نقل از نشریه پولیتیکو، سه منبع آگاه 
در دولت آمریکا اعالم کرده اند که ســازمان های امنیتی این 
کشور در حال نظارت بر تحرکات کشتی هایی ایرانی هستند 
که ممکن است مقصد نهایی شــان ونزوئال باشد. پولیتیکو 
می گوید، این موضوع ممکن اســت اقدامی تحریک آمیز در 

موقعیتی متشنج در روابط ایران و آمریکا باشد.
این منابع که می خواستند نامشان فاش نشود، همچنین 
گفته اند که یک ناو جنگی به همراه کشــتی مکران )ناوبندر 

مکران(، در امتداد سواحل شرقی آفریقا به سمت جنوب در 
حال حرکت بوده اند.

به گفته ایــن منابع، مقامــات آمریکایــی از مقصد این 
کشتی های ایرانی مطمئن نیســتند اما گمان می کنند که 
در نهایت ممکن اســت به ســمت ونزوئال بروند. این منابع 
همچنین گفته اند که قصد ایران از فرســتادن کشتی به این 

مسیر نیمکره غربی و محموله آنها هنوز معلوم نیست.
پولیتیکو می گوید، ایــران و ونزوئال که تحت تحریم های 
آمریکا قرار دارند، در چند سال اخیر با همکاری در زمینه هایی 
از جمله صادرات بنزین و پروژه های مشترک تولیدات خودرو 

و سیمان روابط نزدیک تری برقرار کرده اند.
طبق گفتــه یک منبع مطلــع، به مقامات ارشــد دولت 

نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوال گفته شــده اســت 
که استقبال از این کشــتی های جنگی ایرانی کار اشتباهی 

خواهد بود.
بنا بر اظهارات شــخصی که در جریان امــور قرار گرفته 
است، به قانون گذارانی که مجاز به دانستن اطالعات حساس 
می باشند، طی چند روز گذشــته اطالع داده شده است که 
آمریکا بر این عقیده اســت که این کشتی های ایرانی ممکن 
است راهی ونزوئال باشند اما هشدار داده اند که مقصد ممکن 

است تغییر کند.
بنا بر این گزارش، حضور کشتی های جنگی ایران در حیاط 
خلوت آمریکا چالشــی برای اقتدار آمریکا در منطقه ایجاد 
می کند و احتمال دارد آغازگر مباحثاتی در واشنگتن درباره 

تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره از ســرگیری 
مذاکرات با ایران باشد.

پولیتیکو می گوید، یک ســخنگوی وزارت امور خارجه 
ونزوئــال، ســخنگویی در هیأت ایــران در ســازمان ملل و 
سخنگوهای کاخ ســفید و پنتاگون از اظهار نظر در این باره 

خودداری کردند.

پولتیکو مدعی شد

حرکت دو کشتی نظامی ایرانی به سمت آمریکا زیر نظر واشنگتن
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حمله تند مهدی طائب به حسن خمینی
معلوم نبود ایران را به کجا 

می رساندی!
مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار طی ویدئویی 
با اشاره به اظهارات اخیر سیدحسن خمینی که در 
اعتراض به نتیجه بررســی صالحیت ها در شورای 
نگهبان گفته بــود اگر جــای کاندیداهای تایید 
صالحیت شده بودم انصراف می دادم، اظهار کرد: 
»حاال آدم متوجه می شود که چرا مقام معظم رهبری 
به ایشان گفت صالح نیست رئیس جمهور شوی.« 
وی خطاب به حسن خمینی گفت: »آقای نوه امام 
اگر با این دید می رفتی جلو معلوم نبود ایران را به کجا 
می رساندی.« طائب در پایان تاکید کرد: »امروز ما 
به مرحله خالص سازی از انقالب رسیده ایم و یقینا 

نیز موفق می شویم.«
    

 حمایت جبهه پایداری 
و جامعتین از رئیسی

مجید متقی فر، سخنگوی جبهه پایداری انقالب 
اسالمی از حمایت تشکل متبوعش از سیدابراهیم 
رئیســی به عنوان کاندیدای اصلح انتخابات خبر 
داد و گفت: »جبهه پایداری با توجه به اجماع اغلب 
جریانات و نیروهای جبهه انقالب جناب آقای رئیسی 
را به عنوان اصلح به مردم عزیز و شریف ایران اسالمی 
معرفی می کند.« حجت االسالم رضا تقوی، دبیر 
شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز نیز اعالم کرد 
که »سید ابراهیم رئیسی، نامزد مورد حمایت جامعه 
روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در 

انتخابات ریاست جمهوری است.«
    

سورپرایز تازه انتخاباتی
خواننده جنجالی دوباره از 

رئیسی حمایت کرد
امیر تتلو، خواننده پرحاشیه ای که دیدار چهار 
سال پیش او با ابراهیم رئیســی بسیار جنجالی و 
بحث برانگیز شده بود، در کانال تلگرام خود نوشت: »با 
اینکه اصال دوست ندارم راجع به انتخابات صحبت 
کنم این بار اّما اگه آقای رئیسی رئیس جمهور بشه 
من با همه اتفاقاتی که ممکنه برام بیوفته میام ایران. 
من از اول هــم اوکی بودم با آقای رئیســی! هنوزم 
اوکیم.« دیدار چهار سال پیش تتلو و ابراهیم رئیسی 
از عجیب ترین اتفاقات سیاســی ایران بود. تتلو در 
تلگرام خود افزوده است: »اگه چهار سال پیش به 
حرف من گوش می کردین الاقل االن چهار ســال 
جلوتر بودین و زودتر عملکرد آقای رئیسی براتون 

روشن می شد.«
    

 بهشت؛ مقصد کاندیدای 
رد صالحیت شده؟

شرق نوشت: گفته می شود »سعید محمد« در 
صورت تأیید الیه های بــاالی قدرت از چهره هایی 
است که برای شهرداری تهران معرفی می شود. اما 
گزینه هایی مانند رستم قاسمی و حسین دهقان که 
به نفع »سیدابراهیم رئیسی« از حضور در انتخابات 
ریاست جمهوری کناره گیری کرده اند نیز از افرادی 
هستند که در 2۴ ساعت گذشته نامشان به عنوان 
شهردار لیست منتخب مطرح شده است که »مهرداد 
بذرپاش« را هم به این اسامی می توان اضافه کرد. این 
در حالی اســت که در گذشته تنها گزینه جدی ای 
که نامش برای شــهرداری مطرح بود، »محســن 

پیرهادی« بود.
    

دادستان تهران هشدار داد
برخورد با کاندیداها در صورت 

عبور از خطوط قرمز 
علی القاصی، دادستان تهران در جلسه هماهنگی 
ارتقای سطح عملکرد دستگاه های قضایی و امنیتی 
در انتخابات پیش رو، خطاب به نامزدهای انتخاباتی 
گفت: نامزدها در تبلیغات و سخنرانی ها از خطوط 
قرمز نظام عبور نکنند و منافع ملی را به مصالح و منافع 
شخصی، حزبی، جناحی و گروهی ترجیح ندهند و در 
صورت عبور از خطوط قرمز نظام، وفق موازین قانونی 
قاطعانه و بدون در نظــر گرفتن موقعیت و جایگاه 
با آنها برخورد می شــود. وی همچنین تاکید کرد: 
معاونان دادستان و دادستان های شهرستان ها باید 
دقت کنند تا از اموال عمومی و بیت المال له یا علیه 

نامزدهای انتخابات استفاده نشود.
    

 باالخره کدام جلیلی؟ 
حامی توئیتر یا علیه توئیتر؟

برترین ها نوشت: مقایسه دو موضع گیری سعید 
جلیلی، نامزد انتخابات ریاســت جمهوری، نشان 
می دهد او که در سال 1۳96 پرداختن به فیلترینگ 
را »فتنه« خوانده بود، اما امسال در سخنانی متناقض، 
فیلترینگ توئیتر را بدون توجیه دانسته است. جلیلی 
در موضع گیری متضاد با مواضع قبلی خود درباره 
توئیتر، اظهار کرد: »فیلترینگ توئیتر توجیه ندارد.«

از اظهارات بزرگان حزب 
کارگزاران نیز چنین 

برمی آید که همتی 
کاندیدای مورد تایید 
و حمایت آنهاست اما 

تعلل آنها در اعالم رسمی 
این موضوع، مربوط به 
تالش های پشت پرده 

برای جلب حمایت همه 
اصالح طلبان است

با قوت گرفتن خبر 
برکناری همتی، برخی آن 
را به اختالفات او با روحانی 

مربوط می دانند. رسانه های 
مخالف او اما این اقدام را 

بازی همتی برای اعالم 
برائتش از دولت و فرار از 

پاسخگویی بابت سه سال 
عملکردش در بانک مرکزی 

تعبیر کرده اند

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با 
انتشــار نامه ای خطاب به مردم ایران ضمن 
انتقاد از نحوه بررســی صالحیت داوطلبان 
انتخابات ریاســت جمهوری توسط شورای 
نگهبان، گفت: به عنوان یکی از دلســوزان 
کشــور و ملت، امروز بیش از هر زمان دیگر 

نگران ایران هستم .
محمدرضا عارف در این نامه با بیان اینکه 
در مقطع فعلی مفهوم انتخابات و حق انتخاب 
ملت، با چالش اساســی رو به رو شده است، 
نسبت به یکدست ســازی حاکمیت هشدار 

داد و تصریــح کرد: در جمهوری اســالمی 
که موجودیت خــود را از رأی ملت گرفته و 
بنیانگذار فقید آن، امام خمینی)ره(، میزان را 
رأی ملت دانسته و ابتنای امور و مشروعیت 
نظام  بر رأی ملت، از محکمات اندیشه ایشان 

است، انتخابات باید تجلی اراده ملت باشد.
وی ادامه داد: متاســفانه  امروز به واسطه 
عمکرد دســت اندرکاران امر و عــدم احراز 
صالحیت بســیاری از افرادی کــه در نظام 
جمهوری اســالمی دارای مسئولیت های 
کلیــدی بوده انــد، انتخابــات وضعیــت 

نگران کننده ای پیدا کرده و مفهوم انتخابات 
و حق انتخاب ملت، با چالش اساسی رو به رو 

شده است. 
عارف با بیان اینکه امروز اقشــار مختلف 
جامعه به ویژه نخبگان، متدینین و ملتزمان 
به ساختار سیاسی کشور از عملکرد شورای 
محتــرم نگهبــان در بررســی صالحیت 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اقناع 

نشــده اند، افزود: مطمئنا زمانــی می توان 
انتظار مشارکت پرشور مردم در انتخابات را 
داشت که سواالت ملت، به عنوان ولی نعمت 
حاکمان، در موضوع بررسی صالحیت ها با 
پاسخ قانع کننده همراه باشد. همانگونه که 
پیشتر هم تاکید شده بود کاهش مشارکت 
مردم در انتخابات کــه از انتخابات مجلس 
یازدهم آغاز شده است، می تواند زنگ خطری 
جدی برای مشــروعیت نظام باشد که اگر با 
بی تفاوتی از کنار آن عبــور کنیم نمی توان 
پیش بینی کــرد که در آینده چــه اتفاقات 

ناگواری برای ایران عزیز در پی داشته باشد.
این چهره سیاسی اصالح طلب در پایان 
تصریح کرد: به واســطه تجربه قریب به ۴0 
سال حضور در عرصه مدیریتی کشور صراحتا 

می گویم یکدست ســازی حاکمیت فرجام 
نامطلوبی برای کشــور خواهد داشــت. به 
همین دلیل به عنوان یکی از دلسوزان کشور 
و ملت، امروز بیش از هر زمــان دیگر نگران 

ایران هستم. 
وی تاکید کرد: اگر بخش های تصمیم گیر 
حاکمیت نخواهــد از برخی روش های اداره 
کشــور که با روح جمهوریت نظام در تضاد 
است، فاصله بگیرد، مطمئنا به تعمیق شکاف 
ملت و حاکمیت خواهــد انجامید. به همین 
دلیل معتقدم که هرگونه ایجاد محدودیت 
برای یاران انقالب و کسانیکه دل در گرو ایران 
عزیز دارند با استفاده از روش هایی نظیر حصر 
و رد صالحیت های فراقانونی اقدامی ناصواب 

و مغایر اهداف اولیه انقالب اسالمی است.

عارف خطاب به مردم:

بیش از هر زمان دیگری نگران ایران هستم


