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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

پای نامه انصــراف از کاندیداتوری 
محسن مهرعلیزاده، ســاعت امضای 
نامه هم قید و نوشــته شــده »ساعت 
3/5 بامداد«. بدیــن ترتیب با یک نامه 
دو خطی در بامداد چهارشــنبه، یکی 
از دو کاندیــدای اصالح طلب انتخابات 
ریاست جمهوری مراتب انصراف خود 
از ادامه رقابت هــای انتخاباتی را اعالم 
کرد و با سیل تحسین و تمجید و سپاس  

مواجه شد. 
محمــد خاتمــی کناره گیــری 
مهرعلیزاده را »مسئوالنه و فداکارانه« 
خواند. موســوی الری آن را خردورزی 
نامید و خدا را شکر کرد که به مهرعلیزاده 
توفیق »تصمیم صحیح« عنایت کرده 
است. ســیدهادی خامنه ای، محسن 
هاشمی و بسیاری دیگر از اصالح طلبان 
نیز از او تشکر کردند. در پایان عبدالناصر 
همتی که تا پیش از این انصراف، رقیب 
مهرعلیزاده بود، ضمــن قدردانی، از او 
طلب دعای خیر جهت ادامه این راه به 
گفته او پرنشیب کرد. بسیاری هم او را 
ســتودند که با کنار رفتن خود اسباب 

وحدت میان اصالح طلبان را فراهم کرد.
در اردوگاه اصولگرایــان نیز تا زمان 
نگارش این سطور، علیرضا زاکانی به نفع 
ابراهیم رئیسی کنار رفته و انتظار می رود 
دســت کم قاضی زاده هاشمی و سعید 

جلیلی نیز به او بپیوندند.
سیاست جبهه اصالحات در 

حمایت از همتی
در چنین شــرایطی از جناح رقیب، 
رئیســی می ماند و درنهایت محســن 
رضایی؛ اما در اردوگاه اصالح طلبان تنها 
همتی مانده است و اصالح طلبانی که تا 
دیروز می گفتند کاندیدایی در انتخابات 
ندارند و از کسی حمایت نخواهند کرد. 
دو روز مانده به انتخابات اما موضع آنها 

کامال تغییر کرده است. 
مهمترین نهــاد اصالح طلب یعنی 
جبهه اصالحات از همان ابتدای کارزار 
انتخابات که شــورای نگهبــان همه 
گزینه های این جبهــه را رد صالحیت 
کرد، با قاطعیــت و اطمینان اعالم کرد 
که از هیچ کاندیدایی حمایت نمی کند 

و نامزدی در انتخابات ندارد. 
با ادامه رقابت هــا، زمزمه احتمال 
حمایت این نهــاد از عبدالناصر همتی 

باال گرفت. روز سه شنبه اما نهایتا اعالم 
شــد که در این نهاد دو بار در 24 و 25 
خرداد برای حمایت از همتی رأی گیری 
شــده اما افاقه ای نکرده و موضع جبهه 
 اصالحات کمــاکان نداشــتن نامزد 

در انتخابات پیش روست. 
دیروز اما جبهه اصالحــات بیانیه 
تازه ای منتشــر و در آن تصریح کرد که 
گرچه این جبهه نامــزدی در انتخابات 
ندارد، اما »تصمیــم احتمالی برخی از 
احزاب عضو و اشخاص حقیقی حاضر در 
مجمع عمومی خود را مبنی بر حمایت 
منفرد یا جمعی از نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری پیش رو، محترم و مجاز 
دانسته و مانعی برای اعمال این تحفظ 

قائل نیست.«
این بیانیه جبهــه اصالحات در پی 
حمایت های پی در پی و ناگهانی احزاب 
و شخصیت های اصالح طلب از همتی 
صادر شــد و این بیانیه در واقع تلویحا 
تاکید کرد که گرچه نهاد باالدســتی 
اصالح طلبان از حرف خود برنگشــته و 
کماکان اصرار دارد که نامزدی ندارد اما 
بار این امر تشکیالتی یعنی حمایت از 
یک نامزد مشــخص را بر دوش احزاب 

اصالح طلب و چهره های شــاخص آن 
می گذارد. 

 حمایت 15 حزب اصالح طلب 
از همتی

احزاب و چهره ها نیز گرچه دیرهنگام 
اما به هر ترتیب با کوشش تمام این بار را 
بر دوش گرفته اند. تنها سه روز مانده به 
انتخابات 15 حزب اصالح طلب با تشکیل 
»ائتالف جمهور« پشت سر عبدالناصر 
همتی ایستادند. در رأس این 15 حزب، 
اعتماد ملی اســت که پیش از این بارها 
اعالم کرده بود از هیچ کاندیدایی حمایت 

نمی کند.
احزاب اصالح طلب توســعه ملی، 

کارگــزاران ســازندگی ایــران، ندای 
ایرانیان، مجمع نیروهای خط امام، حزب 
اسالمی کار، مردمساالری، خانه کارگر، 
جوانان ایران اسالمی، مجمع اسالمی 
فرهنگیان، جمعیت حمایت از حقوق 
بشر زنان، مجمع زنان اصالح طلب، حزب 
آزادی، جمعیت زنان نواندیش و حزب 
وحدت و همکاری به عالوه اعتماد ملی 
سه شنبه شب با صدور بیانیه ای هشدار 
دادند که »جمهوریت در خطر است.« 
آنها با انتقادات صریح از عملکرد شورای 
نگهبان تصریح کردند که »نه برای تایید 
عملکرد شورای نگهبان که در اعتراض 
به ایــن »صحنه آرایــی خطرناک« در 
انتخابات می مانیم و به عبدالناصر همتی 

رأی می دهیم.«
موج درخواست چهره های 
اصالح طلب برای رأی دادن

با این بیانیه عبدالناصر همتی باالخره 
زیر چتر حمایتــی اصالح طلبان قرار 
گرفت، اما زمان کمی تا انتخابات باقی 
مانده و اصالح طلبان ناگزیر هســتند 
که با تالش هرچه بیشــتر در این زمان 
کوتاه، غیبت خود در هفته های گذشته 
را جبران کنند. از این رو موجی از تمنای 
چهره های شــاخص اصالح طلب برای 
گرفتن رأی به راه افتاده اســت و رفته 
رفته بر تعداد کســانی که صریحا اعالم 
می کنند بــه »عبدالناصر همتی« رأی 

می دهند، افزوده می شود. 
آیت اهلل سیدعلی دستغیب نیز دیروز 
در درس خارج فقه خود گفته است که 
»ان شاءاهلل ضمن شرکت در انتخابات به 

آقای همتی رأی خواهم داد.«
همچنیــن محســن هاشــمی با 
صــدور بیانیه ای از مردم خواســته که 
با رأی به همتی تلخــی بی مهری های 
ردصالحیت هــا را به شــیرینی ابطال 

مهندسی انتخابات تبدیل کنند. 
خاتمی باز هم آمد

در کنار تمام اینهــا محمد خاتمی 
هم باالخره به میــدان آمد. او که خیلی 
پیشتر از این گفته بود که مردم دیگر به 
حرف او هم پای صندوق نخواهند آمد، 
دیروز بار دیگر در جمع اعضای لیست 
جمهور با طرح این سوال که »این کجای 

جمهوریت اسالمی اســت؟« از مردم 
خواست که به صحنه بیایند و تفکری که 
به گفته وی می خواهد صندوق رأی را از 

کارآیی بیندازد، کنار بزنند. 
او گفت: »ما ممکن است که ایده آل 
خودمان را نداشته باشیم، اما این صحنه 

را باید با هم به هم بزنیم.«
چهره شاخص دیگر که دیروز دعوت 
به رأی کرد، حســن خمینی بود. او که 
در جریان انتخابات چندین بار خبرساز 
شده است، با صدور بیانیه ای ضمن انتقاد 
از »بی توجهی عمیــق به جمهوریت« 
به عنوان علّت اصلی نابســامانی های 
اقتصادی و اجتماعی، تأکید کرد: »یکی 
از راه های حفظ جمهوریت نظام، دادن 

»رأی صحیح« است.«
رویای انتخاباتی اصالحات

به نظر می رســد ظرف امروز و فردا 
اصرارها برای رأی دادن از سوی جریان 
اصالح طلب بیشــتر از این هم بشود. به 
ویژه آنکه برخی از آنهــا امیدوارند که 

همتی بتواند حریف رئیسی شود. 
آنچنانکه علی مطهری گفته است 
اگر همه مخالفان رویه شورای نگهبان 
و اصالح طلبان و معتدل هــا از همتی 
حمایت کنند، احتمال اینکه انتخابات 
به دور دوم کشیده شود زیاد است. آنها 
پیش بینی می کنند کــه در آن صورت 
شاید بتوانند در رقابتی سخت، رئیسی 
را مغلوب کنند. هرچنــد که با توجه به 
میزان بســیار پایین مشارکت مردم در 
انتخابات و صدرنشینی ابراهیم رئیسی 
در نظرســنجی ها ایــن پیش بینی ها 

چندان معتبر به نظر نمی آید. 

وضعیت اصالحات در یک قدمی انتخابات؛

از انصراف در بامداد تا تمنای رأی

خبر

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به ادعاهای 
برخی کاندیداهای ریاســت جمهــوری درباره 
افزایش قیمت بنزین در آبــان 98 تاکید کرد که 
»سه تا سرقوه، افزایش قیمت بنزین را امضا کردند.
اســحاق جهانگیری دیروز در حاشیه جلسه 
دولت با اشاره به جلسه تصمیم گیری برای افزایش 
قیمت بنزین در سال 98 که منجر به حوادث آبان 

ماه شد از وجود تنش در آن جلسه خبر داد.
وی در پاسخ به ســوالی در خصوص اظهارات 
برخی نامزدهای انتخابــات درباره طرح بنزینی 
گفت: درباره مسئله بنزین، یک دوره طوالنی در 
جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوا بحث شد. 
در سال 9۷ این بحث آغاز شد و سپس به دالیلی 
متوقف شد، در سال 98 مجددا آغاز شد و حتی در 

یک جلسه ای یک مقدار تنش و حرف های تندی 
زده شد. بعد از آن حضور من در بحث های مربوط به 

بنزین کمتر شد و نهایتا یک تصمیمی گرفته شد.
جهانگیری افزود: رهبری بعد از تصمیم گیری 
سران سه قوه فرمودند من راجع به مسائل فنی این 
طرح نظری ندارم و اگر سران سه قوه قبول دارند، 
من موافقت می کنم. در آن جلســه نیز سران قوا 
امضا کردند و ســپس رهبری بــرای اجرای این 
مصوبه موافقت کردند. اما مسئولیت اجرای این 

طرح، با دولت بود.
در مناظره انتخاباتی ســوم ابراهیم رئیسی، 
حسن روحانی را مســئول حوادث پس از گرانی 
قیمت بنزین دانست. او گفت: »در اجرای افزایش 
قیمت بنزین بسیار بی تدبیری شد؛ در مورد اینکه 

مقصر و مسئول کیست، گزارش دبیرخانه شورا و 
گزارش عالیرتبه قضایی در این خصوص وجود دارد 
و در نهایت اولین پاسخگو در این قضیه باید آقای 

روحانی باشد.«
شورای نگهبان ظلم کرده است

جهانگیری در حاشیه جلسه هیأت دولت به 
موضوع انتخابات و عملکرد شــورای نگهبان نیز 
پرداخت. وی با بیان اینکه عدم احراز صالحتیم 
اتفاق عجیبی بود، گفت: شورای نگهبان پاسخی 
در مــورد مطالبه من مبنــی بر ارائــه دالیل رد 
صالحیت، ندارد و طبق همان تعبیر رهبری ظلم 

شده است.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: بعید می دانم 
در این 4 سال اتفاقی افتاده باشد که به دلیل آن من 

را رد کنند.  وی تصریح کرد: انتظار می رفت شورای 
نگهبان به نحوی عمل کند که از انتخابات پیش رو 
یک رقابت حداکثری به وجود آورد متاسفانه چنین 
نشد و به نقطه ای رسید که رهبری در عدم احراز 
صالحیت برخی از کاندیداها گفتند، ظلم و جفا 
شده که باید جبران می کردند که تاکنون جبرانی 

صورت نگرفته است.

با این حــال جهانگیــری بر حضــور پای 
صندوق هــای رأی تاکیــد کــرد و گفــت: با 
گالیه هایی از ســوی مــردم و افــراد روبه رو 
هســتیم اما باید گالیه ها را کنار گذاشت و به 
ایران فکر کــرد و برای صیانــت از جمهوریت 
 نظام و دفــاع از صندوق رای، پــای صندوق ها 

حاضر شویم.

روایت تازه اسحاق جهانگیری از بلوای آبان؛

سران هر سه قوه افزایش قیمت بنزین را امضا کردند
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گروسی: 
احیای توافق هسته ای به بعد از 
انتخابات ایران موکول می شود

رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی 
 انرژی اتمی در گفت وگویی بــا روزنامه ایتالیایی

 La Republica در پاســخ بــه این ســوال که 
مذاکرات وین در چه مرحله ای قــرار دارند، گفت 
که باید برای احیای توافق هسته ای تا شکل گیری 
دولت جدید ایران صبر کرد. وی افزود: مذاکراتی که 
چند هفته است ادامه دارد، به مسائلی بسیار پیچیده 
و حساس پرداخته  اما آنچه الزم است، اراده سیاسی 

طرف های مذاکره کننده است.
    

در آستانه برگزاری انتخابات؛
زاکانی کنار رفت، رئیسی تقدیر کرد

علیرضا زاکانی پس از حضــور در امامزاده علی 
اکبر )ع( چیذر و در جوار مرقد فرمانده شــهیدش 
حاج محمود )عبداهلل( نوریــان از حضور در عرصه 
انتخابات ریاست جمهوری کناره گیری کرد و گفت: 
با توجه به اقبال فراوانی که از آیت اهلل رئیسی شده 
است من ایشان را اصلح می دانم و خودم هم به ایشان 
رأی می دهم. به دنبال آن ابراهیم رئیسی طی پیامی 
رقابت زاکانی در جریان انتخابات را »مومنانه« خواند 

و از وی تقدیر کرد. 
    

نماینده مجلس: 
رئیسی نظرکرده امام زمان است

سید جواد حسینی کیا، نماینده سنقر در مجلس 
شورای اســالمی در توئیتی نوشــت: »امروز یکی 
از با شــکوه ترین برنامه های انتخاباتی کشــور در 
شهرستان سنقر و کلیایی برگزار شد. خاطره ای از 
حضرت استاد مصباح یزدی ذکر کردم ایشان به بنده 
شخصا گفتند که چهار بار با واسطه از منبع موثق 
شــنیده اند که آیت اهلل رییسي نظرکرده امام زمان 

عج اهلل می باشند.«
    

قاضی زاده هاشمی:
 باید ببینم حجت برای  انصراف 

دارم یا نه
امیرحســین قاضی زاده هاشــمی، کاندیدای 
انتخابات ریاســت جمهوری در نشست با فعاالن 
بازار سرمایه در واکنش به اینکه نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی در نامه ای درخواست کرده اند تا 
نامزد ها به نفع رئیسی کنار بروند، گفت: »دوستان 
نظر خود را اعالم کرده اند و باید ببینم حجت برای 
کنار رفتن دارم یا نه. به هر حال نظام به ما اعتماد کرده 

و باید پاسخگوی وظیفه شرعی باشیم.«
    

دردسر افشاگری برای وزیر سابق؛
مصلحی از لیست شورای وحدت 

خط خورد
افشاگری حیدر مصلحی، وزیر اطالعات دولت 
محمود احمدی نژاد درباره چگونگی رد صالحیت 
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی در انتخابات ریاست 
جمهوری ســال 92، برایش دردسرســاز شد. بر 
اساس فهرستی که شورای وحدت اصولگرایان از 
نامزدهای تحت حمایت خود برای انتخابات شورای 
نگهبان منتشر کرده، نامی او که پیش از این گفته 
می شــد کاندیدای این جریان است، از این لیست 
خط خورده است. گفتنی است بر اساس این لیست، 
حسین علی سعدی، علیرضا اعرافی و علی رازینی 

کاندیداهای مورد حمایت شورای وحدت هستند.
    

وزیر خارجه سوئیس:
بایدن آماده حمایت از کانال مالی 

ایران است
به گزارش تارنمای »سوئیس اینفو«، ایگناسیو 
کاسیس، وزیر خارجه سوئیس روز سه شنبه پس 
از دیدار وی و رئیس جمهوری سوئیس با جو بایدن 
رئیس جمهوری آمریکا در ژنو، به ادامه فعالیت های 
میانجی میان ایــران و آمریکا و همچنین اقدامات 
بشردوستانه در این راستا اشــاره کرد و گفت: این 
مهم است که ما این مسیر را ادامه دهیم. وی افزود 
که جو بایدن از ایفای نقش سوئیس در مسائل ایران 
قدردانی کرد و گفت که واشنگتن آماده حمایت از 
کانال بشردوستانه در این راســتا برای ارسال کاال 

به ایران است.
    

پیشنهاد اردوغان برای همکاری با 
ایران و روسیه در بازسازی قره باغ

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در 
نشست خبری مشترک با الهام علی اف، همتای خود 
از جمهوری آذربایجان گفت: ما پیشنهاد داده ایم که 
در یک قالب شش جانبه  با حضور روسیه، آذربایجان، 
ارمنستان، گرجستان و ایران برای بازسازی قره باغ 
همکاری کنیم. ما خواهان توســعه این منطقه بر 

اساس این چارچوب هستیم. 

محمد خاتمی هم باالخره 
به میدان آمد. او که خیلی 
پیشتر از این گفته بود که 
مردم دیگر به حرف او هم 

پای صندوق نخواهند آمد، 
دیروز بار دیگر در جمع 

اعضای لیست جمهور از 
مردم خواست که به صحنه 

بیایند

موجی از تمنای چهره های 
شاخص اصالح طلب برای 

گرفتن رأی به راه افتاده 
است و رفته رفته بر تعداد 

کسانی که صریحا اعالم 
می کنند به »عبدالناصر 

همتی« رأی می دهند، 
افزوده می شود

وزیر کشور با اشاره به آغاز رای گیری از ساعت۷ روز جمعه 
28 خرداد، اظهار کرد: تبلیغات این انتخابات از 24 ساعت قبل 

یعنی از ساعت۷ صبح روز پنجشنبه 2۷ خرداد ممنوع است.
عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری با رسانه های 

خارجی همچنین تصریح کرد: انتخابات از ساعت ۷ صبح تا 
12 شب در روز 28 خرداد برگزار می شود و امکان تمدید 

تا ساعت 2 بامداد را هم دارد.
وی ادامه داد: ۶۶ هزار و 8۰۰ شعبه اخذ رأی 

برای انتخابات ریاست جمهوری و ۷5 هزار و 
15 شعبه هم برای انتخابات شوراهای شهر 
و روســتا داریم. به گفته وی دلیل زیادتر 

بودن شــعب اخذ رأی در انتخابات شــوراها این است که در 
برخی روستاها فقط صندوق رأی سیار برای انتخابات ریاست 

جمهوری استفاده می شود.
وزیر کشور گفت: 59 میلیون و 31۰ هزار و 3۰۷ نفر 
واجدین شرایط انتخابات هستند که از این تعداد 
یک میلیون و 392 هزار و 148 نفر رأی اولی هستند.
وی تاکید کرد: وزارت نیرو  به دســتور رئیس 
جمهور مکلف شده که برق تمام شعب اخذ رأی 
در روز 28 خرداد برقرار باشد. وزارت ارتباطات 
هم موظف شده اســت همه امکانات الزم را 
فراهم کند. همچنین امــکان رأی دادن 

تقلبی به دلیل وجود دســتگاه های آفالین احــراز هویت در 
انتخابات منتفی است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه این روش در انتخابات ریاست 
جمهوری اعمال شــده و موفق بوده اســت، تصریح کرد: با 
استعالمی که از تک تک افراد به صورت آفالین توسط دستگاه 
هویت یاب گرفته می شــود، هیچ نوع امــکان تخلفی وجود 

نخواهد داشت.
70 هزار بازرس روند انتخابات را بازرسی می کنند

وزیر کشور تاکید کرد: در فرآیند و مراحل انتخابات، اعم از 
توزیع و نظارت بر تعرفه ها، نوشتن آرا، خواندن آرا، عالمت زدن 
و جمع بندی و تجمیع آرا، دقت هــای الزم را انجام داده ایم. 
در کشــور حدود ۷۰هزار بازرس از طریق وزارت کشور، روند 
انتخابات را بازرسی می کنند، همچنین شــورای نگهبان با 
تعداد زیادی از نیروها نیز بر رونــد انتخابات، نظارت خواهند 
داشت. عالوه بر این، خود نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها 

در هر مرحله ای نظرات می کنند و گزارش می دهند. وی با بیان 
اینکه در همه شعب، این امکان را ایجاد کرده ایم که نمایندگان 
نامزدهای مختلف حضور داشته باشند، اظهار داشت: این دوره 
هم  بنده اعالم کردم، نمایندگان نامزدها در تمام مراحل باید 
حضور یابند و تا مرحله شمارش، جمع بندی و تنظیم صورت 

جلسه حاضر و ناظر باشند.
وزیر کشــور گفت: در این انتخابات همه 24 مرحله یا گام 
انتخابات به صورت الکترونیکی اجرا می شــود و در حدود 33 
شهر و 24 مرکز استان و 9 شهر دیگر را شامل می شود هر 25 گام 

انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار می کنیم.
رحمانی فضلــی عنوان کــرد: تالش کردیم بــا توجه به 
تجربیات و بررسی های انجام یافته در حوزه های الکترونیکی 
و تکنولوژیکی انتخابات را طــوری طراحی کنیم که در هیچ 
مرحله  و موقعی با کاستی، سستی و یا خدای نکرده با کندی 

مواجه نشود.

رحمانی فضلی: 

تبلیغات از ساعت۷ صبح پنجشنبه ممنوع است


