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چرا نمایندگان نگران پذیرش FATF هستند؟
عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس اعتقاد دارد هدف از مسکوت 

گذاشتن FATF در مجلس در راستای تامین منافع کشور است.
زهرا س��اعی در خصوص اینکه آیا پیوستن FATF به صالح کشور است یا 
خیر، گفت: باید اذعان کرد هدف از مس��کوت گذاش��تن FATF در مجلس در 

راستای تامین منافع کشور است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه پذیرش قراردادها و کنوانسیون های بین المللی 

باید با دقت انجام شود تا در آینده برای کشور آسیبی را ایجاد نکند، اظهار کرد: بنابراین برای 
پذیرش FATF باید اطمینان یافت که طرف های مقابل نیز به قوانین و تعهدات خود عمل 
خواهند کرد.موضوع تحریم ش��دن و در لیست تروریست قرار دادن نام حزب اهلل و نهضت 
های آزادی بخش یکی از ایراداتی است که نمایندگان مجلس نسبت به آن نگران هستند و 

بر این اساس برای پذیرش FATF باید این مهم را مورد توجه قرار داد. خانه ملت

وتوش بدون ر
اجناس در انبار مانده در اختیار مردم قرار گیرد

رییس دفتر رییس جمهور گفت: رییس جمهور خواس��ته اند همه دستگاه های 
ذیربط به موضوع گرانی ورود پیدا کنند.

محم��ود واعظی افزود: موضوع گرانی به جد در دولت مطرح ش��ده اس��ت؛ 
شاهد بودیم حتی بخش هایی که ارز 4200 می گیرند محاسبات آنها برای فروش 

اجن��اس با ارز باالتر اس��ت. وی گفت: رییس جمهور ش��دیدا خواس��تند که همه 
دس��تگاه های ذیربط به موضوع گرانی ورود کنند، از سوی دیگر اجناسی که در انبار 

مانده به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد.
واعظی با اشاره به اینکه در زمینه خودرو یک فضای احساسی و روانی به وجود آمده 
است، تصریح کرد: خودروسازها خودروها را با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار دهند. 
وی اظهار کرد: اولویت های مبارزه با گرانی تعیین شده اما تصمیمات باید بعد از مشورت 

با اصناف، تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی گرفته شود.  تسنیم

خیابان پاستور
اصالح »بودجه ۹۷« دوهفته آینده بررسی می شود

رئیس کمیسیون »برنامه، بودجه و محاسبات« مجلس شورای اسالمی گفت: 
طی دو هفته آینده س��ناریو های دولت درباره اصالح بودجه س��ال ۹۷ را در طی 

جلسه ای در کمیسیون، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
غالمرضا تاجگردون گفت: اصالح بودجه سال ۹۷ حتما به الیحه دولت نیاز 

دارد. در همین رابطه جلساتی را با دولت داشته و همچنان داریم.
وی افزود: هنوز مقداری زود است تا بخواهیم بودجه را مورد اصالح قرار دهیم، اما 

با این حال دولت سناریو های خود را تا جایی که مجوزات قانونگذاری به او اجازه می دهد 
بسته است. ما هنوز سناریوی دولت درباره اصالح بودجه سال ۹۷ را ندیده ایم.

تاجگردون با بیان اینکه ما تجربه سال های گذشته را داشته ایم بیان داشت: به نظر 
بنده همین ظرفیت قانونی فعال این اجازه را به دولت می دهد تا امور را همچنان اداره کند 
و هر جا نیاز بود متناسب با آن تقاضای اصالح بودجه را به مجلس ارائه کند.  میزان

پارلمان

هر
م

مسئولین ثابت کنند
ش��ما مالحظه کنید وقاحت س��ران نظام سلطه را! 
در همین قضّیه ی مذاکرات هس��ته ای و قرارداد هسته اِی 
موسوم به »برجام«، هر روز یک شرارتی از خودشان نشان 
میدهند، هر روز یک جلوه ای از شیطنت خود نشان میدهند 
و اثبات میکنند صّحت فرمایش امام را که فرمود: آمریکا 
ش��یطان بزرگ است. حقیقتاً خبیث ترین شیطانها، رژیم 
ایاالت مّتحده ی آمریکا است. شما جوانهای عزیز بدانید که 
مسئله ی تحریمها یک مسئله ی کامالً روشن و حل شده ای 
است. ملّت ایران به خاطر نیازهای صلح آمیز کشور، به دنبال 
فّعالّیت هسته ای بوده و هست. ما تا چند سال دیگر احتیاج 
داریم به حّداقل بیس��ت هزار م��گاوات نیروی برقی که از 
امکانات هسته ای و از نیروی هسته ای استفاده بشود و به 
 دست بیاید. غیر از آن مقداری از انرژی که از دستگاه های 
غیرهسته ای به دست می آید، آن طوری که متخّصصین ما و 
صاحب نظران ما محاسبه کردند، بیست هزار مگاوات از راه 
امکانات اتمی بایستی به  دست بیاید؛ ]لذا[ نظام جمهوری 
اس��المی دنبال اقدام علمی و عمل��ی در این راه حرکت 
کرد؛ یک کار مش��روع، یک کار صحیح، یک کار بی ضرر 
و بی خطر که هیچ ضرری، هیچ خطری برای هیچ ملّتی 
و هیچ کشوری نداشت. رژیم ایاالت مّتحده ی آمریکا که 
از پیشرفت علمی این ملّت و همه ی ملّتهای دیگر نگران 
است و مایل به پیشرفت علمی نیست و اجازه نمیدهد ملّتها 
پیشرفت کنند -چه ازلحاظ علمی، چه ازلحاظ عملی، چه 
ازلحاظ اقتصادی- در مقابل این حرکِت مشروع و صحیِح 
جمهوری اسالمی، تحریمهای ظالمانه ای را تحمیل کرد. 
مس��ئولین کشور به این نتیجه رسیدند که مذاکره کنند 
و از بخش��ی از این حّق خود صرف نظر کنند، برای اینکه 
تحریمها برداشته بشود و این کار را کردند. امروز علی رغم 
همه ی قرارها، همه ی تعّهدها، همه ی بحثهای فراوانی که 
انجام گرفته است، برخورد رژیم ایاالت مّتحده ی آمریکا با 
این مذاکرات و با نتیج��ه ی مذاکرات، یک برخورد کاماًل 
ظالمانه، کامالً قلدر مآبانه و کامالً زورگویانه است. در مقابل 
این حرکت خصمانه ی دشمن، ملّت ایران باید چه کار بکند؟ 
مسئولین باید چه کار کنند؟ مسئولین باید به سردمداراِن 
رژیِم فاسِد ایاالِت مّتحده ی آمریکا اثبات کنند که به مردِم 
خودشان متّکی اند و این مردم، یک ملّت مقتدر را تشکیل 
داده اند؛ باید اثبات کنند که ملّت ایران به برکت اسالم، زیر 
بار زور نمیرود، در مقابل قدرتها ُکرنش نمیکند؛ این را باید 
اثبات کنند، باید نشان بدهند. آمریکایی ها باید بدانند ملّت 
ایران بر مواضع شرافتمندانه و قدرتمندانه ی خود خواهد 
ایستاد. در کار مسائل مهّمی که به منافع ملّی کشور ارتباط 
دارد، عقب نشینی در قاموس جمهوری اسالمی ایران معنی 

ندارد.
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مخاطب شمایید

"مش گرام" است
س��ید ع��زت اهلل ضرغامی عضو ش��ورای عالی 
فضای مجازی با انتشار استوری طنزآمیزی در 

صفحه خود، به موضوع تلگرام های فارسی اشاره کرد.
پس از فیلترینگ تلگرام، اس��تفاده مردم از مردم 
از نس��خه های غبر رس��می تلگرام یا همان تلگرام های 
فارس��ی افزای��ش یاف��ت و دسترس��ی مردم ب��ه این 
پیام رسان تا حد زیادی ادامه پیدا کرد. این اتفاق باعث 
شد تا مسدودس��ازی تلگرام های فارسی بحث داغ این 

روزهای موافقان و مخالفان فیلترینگ تلگرام شود.
سید عزت اهلل ضرغامی نوشت:ما که ناسالمتی عضو 
ش��ورای عالی فضای مجازی هستیم، هنوز نفهمیدیم 
تلگرام طالیی و دیگر مشتقات تلگرامی نوظهور داخلی 
چه صیغه ای است؟ ظاهراً "جنس خارجی" رو با "روکش 
داخلی" می فروش��ند. هم کار برادران را راه می اندازد و 
ه��م خواه��ران را! جوون های پای کار پیام رس��ان های 

داخلی هم، کاًل نمی دونن کجای کارن؟!
شاید ما هم یک پیام رسان مشتی به نام "مش گرام" 

راه اندازی کردیم! الل از دنیا نری صلوات فرست!".

اموال بی صدا
علی ربیعی با انتش��ار پستی در خصوص یکی 
از کارگران دلس��وز کش��ورمان ک��ه هم اینک 

دیگر در میان ما نیست، نوشت:
از آغوش تا آغوش ... فیضی، مرد الغراندام و نحیفی 
بود که همیشه در دل، آرزوهای بزرگ انسانی، اخالقی، 
نوع دوستی  داشت. افتخار به سابقه کارگری و وفاداری 
به طبقه کارگ��ر از خصوصیات بارز او بود. حفظ منافع 
کارگران و تامین اجتماعی بزرگترین دغدغه خاطرش 
بود. به کار تش��کیالتی اعتقادی راسخ داشت و حضور 
پررن��گ و فعالش در همه عرصه ها به چش��م می آمد. 
سابقه آشنایی مان به زمانی برمی گردد که  برای اولین 

بار، او را در سه دهه پیش مالقات کردم. 
مراقب ام��وال بی صداترین قش��ر جامعه –امثال 
فیضی ها– بودیم و هرآنچه که در توان داش��تیم برای 

زندگی بهتر این افراد کوشش کردیم.

سیاست مجازی

مائده   شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

از روحانی به هزار در و دیوار دست بـه نقد آنهایی که برای سوال نشدن 
زدند یک��ی پس از دیگری پش��ت رئیس دولت را 
خالی می کنند و با اع��الم کاندیداتوری و حمایت 
از کاندی��دای خ��اص آنهم س��ه س��ال مان��ده به 
انتخابات ریاس��ت جمه��وری!!! س��عی در قربانی 
ک��ردن ب��ی س��ر و ص��دای روحانی دارن��د تا هم 
پرس��تیژ خود را حفظ کنند و ه��م بازی یکی در 
می��ان حزبی را به��م بزنند. در کنار ای��ن اتفاقات 
ت��الش دارند ت��ا در انتهای همه ای��ن کارها، علت 
اس��تعفا دادن روحانی و یا صدور عدم کفایت را بر 
گردن رقی��ب حزبی بیاندازن��د!! اینهایی که برای 
منافع ش��خصی منافع مل��ی را قربانی می کنند، بر 
خالف تالشهایی که برای پشت پرده ماندن دارند 
کس��انی نیس��تند جز آنهایی که روزی برای رای 
آوردن روحانی هر متنی را می نوشتند تا او بخواند 
و م��ردم برای��ش هورا بکش��ند. برایش��ان بردن و 
مان��دن بر مس��ند قدرت مهم اس��ت ن��ه روحانی 
می شناس��ند، نه عارف و نه حتی جهانگیری که از 
امروز برایش تبلیغ می کنند، برای بردن باید همه 
چیز را آم��اده کنند و حاضرند برای نگه داش��تن 
صندلی ش��ان رئی��س جمه��ور محبوبش��ان را نیز 
قربانی کنند! برای همین نمی خواهند سوالی از او 
پرسیده ش��ود تا اذهان مردم نسبت به کمکاری و 
وعده های عملی نش��ده لیدرش��ان روش��ن شود، 
می خواهند از روحانی قربانی ای بس��ازند که فدای 
تالش برای مردم شد! شاید چیزی شبیه پروژه ای 
که س��ال 88 نیز کلید خورد و البته در نطفه خفه 
ش��د. مظلوم نمایی یکی از روشهای پیش پا افتاده 
کارهایشان اس��ت. البته همه اصالحالتی ها را نمی 
ش��ود با یک چوب راند، اما کم نیستند آنهایی که 
با مظلوم نمایی تهران را بلعیدند، کش��ور را س��ند 
زدن��د و حاال به اس��م مردم فریاد س��ر می دهند و 
حتی خانه هایشان فرس��نگها از مردم فاصله دارد. 
اما ش��اهد این ادعاهایمان تحرکاتی اس��ت که در 

هفته های اخیر شکل گرفته است.

از شایعه تا واقعیت
در همی��ن زمین��ه، همانطور که ت��ا کنون در 
اخبار رسمی و غیر رسمی عنوان شده است شاهد 
رخدادهای بس��یاری بوده ایم، مث��ال در هفته های 
اخیر بس��یار شنیدیم که اخبار و شایعات متعددی 
در م��ورد احتمال کن��اره گیری زودهن��گام آقای 
روحان��ی از جایگاه ریاس��ت جمه��وری به گوش 
می رس��د و برخی کانال ها در شبکه های اجتماعی 
نیز به گس��ترش این شایعات دامن می زنند. برخی 
حت��ی از بیماری صع��ب العالج آق��ای روحانی و 
احتم��اال اس��تعفاء زودهنگام آن س��خن گفته اند! 
چیزی که بیش��تر ش��بیه یک س��ناریوی پیش پا 
افتاده ای اس��ت که برای ش��هردار تهران!! نیز اجرا 
ش��د. اما این س��ناریو چونم یکبار برای نجفی در 
شخهرداری جواب نداده است نمی توان دوباره آن 
را در س��طح وس��یعی چون ریاست جمهوری اجرا 

کرد.
اما مهمترین نکته این ش��ایعات عنوان شدن 
آنه��ا  پ��س از خروج ترام��پ از برج��ام و ناکامی 
سیاس��ت آقای روحانی در حل مشکالت اقتصادی 
از طریق حل مناقشات هسته ای، در افکار عمومی 
از پذیرش بیشتری برخوردار شده و همین موضوع 
باعث ش��ده تا بستر برای شایعه سازی هایی از این 
قییل فراهم ش��ود. برخی جریان های سیاسی نیز 
چندان از گسترش این شایعات ناخرسند نیستند و 
اغراض و اهداف سیاسی خود را دنبال می کنند! اما 
س��وال اصلی در این میان آن است که چه کسانی 
از ش��یوع این شایعات سود می برند؟ و چه کسانی 

بدنبال برکناری یا عبور از روحانی هستند؟!

استارت اول از جریان انحرافی
اما شاید همه این استارها و شروع ماجرا برای 
ادام��ه ماجرای حذف روحانی از س��وی اصالحات، 
زمان��ی زده ش��د ک��ه جری��ان انحرافی ح��رف از 

انتخابات زود هنگام زد.
در ای��ام ناآرامی ه��ای دی م��اه 13۹6 ب��ود 

ک��ه اولین بار اخب��اری پیرامون تقاض��ا جمعی از 
دانش��جویان دانش��گاه ته��ران مبنی بر اس��تعفاء 
حسن روحانی در محافل مختلف شنیده شد. این 
خبر خیلی زود توس��ط دولتمردان تکذیب ش��د و 
روزنامه ه��ای اصالح طلب تالش کردند تا انتش��ار 
اخبار آن را خط رسانه ای – تخریبی رقیب قلمداد 

کرده و آن را محکوم نمایند.
پ��س از این ماجرا ب��ود که مس��اله برگزاری 
انتخاب��ات زودهن��گام و اس��تعفای رییس جمهور 
بالفاصله ب��ه مطالبه ای از جان��ب جریان انحرافی 
بدل شد و به بهانه های مختلف تکرار شد! محمود 
احم��دی نژاد در نامه ای که در اس��فندماه س��ال 
انتشار یافت از رهبری خواس��تار "برگزاری فوری 
و آزاد انتخابات ریاس��ت جمهوری و مجلس" شده 
بود. این خط رس��انه ای توس��ط این جریان دنبال 
ش��د و در نامه ای که توسط بخشی از دانشجویان 
نزدی��ک به احمدی نژاد خط��اب به رهبری معظم 
انقالب در فرودین ماه امس��ال نوشته شد، مجددا 
مس��اله برگ��زاری زودهن��گام انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری مطرح ش��د. نوس��انات ش��دید قیمت 
ارز و اوضاع آش��فته بازار در فروردین ماه امس��ال 
کافی ب��ود تا بار دیگر مس��اله اس��تعفای روحانی 
توس��ط نزدیکان احمدی نژاد مطرح ش��ود و این 
ب��ار علی اکبر جوانفکر وارد می��دان گردد و چنین 
بنویسد: »نمی شود شکست را پذیرفت و همچنان 
بر مس��ند قدرت باقیماند. دول��ت روحانی باید به 
دلی��ل ناکارآمدی محض اس��تعفا ده��د و زمینه 

برگزاری انتخابات مجدد را فراهم آورد.«

اصالح  طلبان و پروژه ماهی از آب گل آلود
اما این گآل لوده ش��دن آب فض��ا را در اختیاز 
اصالحاتی هایی گذاش��ت که می خواس��تند ماهی 
خودشان را از آب گرفته و بازی انتخابات 1400 را 
نبازند. بر همین اصل ماجرا توس��ط آنها به زیرکی 
خاصی ادامه داده شد. پس با این حسای می توان 
گف��ت که این تنها همراهان احم��دی نژاد نبودند 
که در این ایام از موضوع پایان زودهنگام ریاس��ت 
جمهوری سخن گفتند. بلکه این ادبیات را می توان 
در کالم فعالین سیاس��ی اصالح طلب نیز جستجو 
ک��رد. ب��رای نمونه س��عید حجاریان ک��ه جایگاه 
تئوریس��ین اصالحات قرار می گیرد و بس��یاری از 
همین طیف برای او چنین لقبی را قائل هس��تند، 
نیز در یادداش��تی به این موضوع پرداخته اس��ت. 
وی مث��ال حرف خود را  از زب��ان اصولگرایان بیان 
کرده و در تشریح وضعت دولت روحانی در صورت 
وخیم ش��دن اوض��اع و ناکامی در برج��ام چنین 
اظهار کرده اس��ت:»در صورت��ی که وضعیت گفته 
شده تشدید ش��ود، راست ها چهار س��ناریو پیش 
روی دول��ت روحانی قرار خواهن��د داد. اولین آنها 
پیش��نهاد استعفاس��ت؛ یعنی روحانی را به استعفا 
داللت کنند. دومین س��ناریو، اِعمال فشار است؛ و 
بر سر مسائل ش��خصی رییس جمهور مانور دهند. 
س��پس بر مبنای عکس العم��ل روحانی حمالت را 
تشدید کرده و از رییس جمهور مشروعیت زدایی و 
نهایتا وی را وادار به کناره گیری کنند. س��ناریوی 
س��وم، طرح عدم کفایت روحانی است؛ به نظر اگر 
اکثری��ت مجلس تا پایان س��ال اوض��اع را بحرانی 
ببینند و نتوانند در برابر فش��ار مردم تاب بیاورند 
و به این جمع بندی برس��ند که دولت توانایی حل 
بحران ندارد، الجرم و شاید بنا به بعضی صحبت ها 
موض��وع عدم کفای��ت را مط��رح می کنند.آخرین 
سناریو از جنس پرونده سازی است؛ به این نحو که 
مجموعه عملکرد روحانی را رصد کنند و فی المثل 
بگویند رییس جمهور با اصحاب فتنه س��ر  و  سّری 
داش��ته یا در موضوع برجام دو و سه با خارجی ها 
ارتباطی برقرار کرده اس��ت، لذا نمی تواند سکاندار 

قوه مجریه باشد.« 
از س��وی دیگر عبداهلل ناصری عضو ش��ورای 
مش��ورتی اصالح  طلب��ان و فعال سیاس��ی اصالح  
طلب نیز دراین باره نوش��ته اس��ت: »یک جریان 
سیاس��ی خاص با توجه به ش��رایط فعلی کش��ور، 
راهب��رد جدیدی را برای جلوگی��ری از اتمام دوره 
ریاس��ت جمهوری حس��ن روحان��ی طراحی کرده 
اس��ت. ط��رح مباحثی همچون اس��تعفا یا فش��ار 
سیاسی بر رییس جمهور در همین راستا طراحی و 

نقل محافل سیاسی و رسانه ای شده است.« 
رمضانعل��ی س��بحانی فر نماین��ده س��بزوار و 
س��خنگوی ح��زب اعتدال و توس��عه نی��ز معتقد 
است: »دلواپسان برای نگه داشتن خود در صحنه 
سناریوهایی از اس��تیضاح وزرا تا رئیس جمهور را 

دنبال می کنند تا خود را در صحنه نگه دارند.«
این ادعاها در حالی مطرح می شود که چنین 
تعابیری در اظهارات منتقدان دولت روحانی وجود 
نداش��ت و تنها در سخت ترین ش��رایط منتقدان 
خواس��تار س��وال از رئی��س جمهوری و ش��نیدن 
پاس��خهای او و اصالح امور توس��ط خودش بودند. 
لذا بکارگیری تعابیری چون به اس��تعفا رس��اندن، 
اِعمال فش��ار، طرح عدم کفایت و پرونده س��ازی، 
بی��ش از آنک��ه حاکی از ذه��ن منتقدین باالخص 
اصولگرایان باش��د ، گزارشی است از آنچه در ذهن 
اصالح طلبان می گذرد! و بازتاب تفکری اس��ت که 
در این اردوگاه در حال قوت است، چرا که صدای 
"عبور از روحان��ی" از مدتها قبل از اردوگاه اصالح 

طلبان به گوش رسیده است!

کاندیاتوری زودهنگام
اما خوب که در اخبار جست و جو کنیم اخباری 
غیر از شایعات وجود دارد که اتفاقا از رسمیت بهتر 
و بیشتری نیز برخوردار است،خبرهایی که صحت 
تفکر اصالحاتی عبور از روحانی را به صورت عینی 
ت��ر بیان م��ی کند، اخب��اری نظی��ر کاندیداتوری 
زودهن��گام عارف برای ریاس��ت جمهوری و اعالم 
حمای��ت اصالح طلبه��ا از کاندیداتوری جهانگیری 
ب��رای انتخابات 1400!! اخباری که همگی نش��ان 
می دهد چه کس��انی از همین امروز یک سال بعد 
از تش��کیل دولت دوازده��م از آن بریده و به فکر 
جایگزین افتاده اند تا صندلی ش��ان را حفظ کنند. 
با این حس��اب اصالحاتیها گزینه خوبی برای ادامه 
این ش��ایعاتی که حتی ممکن است منبع اولیه آن 
نبوده اند، باشند تا ماهی خود را از آب گل آلوده ای 

که کس دیگری درست کرده بگیرند.

چرایی »عبور از روحانی«
واقعیت اس��ت اس��ت برخ��ی از اصالح طلبان 
تحق��ق اهداف اصالح طلبی و موفقیت در انتخابات 
13۹8 و 1400 را در عب��ور تدریج��ی از روحانی 
می دانند. این جریان معتقد اس��ت، دولت اعتدال، 
دولت اصالح طلب نیس��ت و اه��داف و برنامه های 
دولت از این طریق تحقق نخواهد یافت. حمایت از 
روحانی تنها موجب آن خواهد شد که ناکامی های 
وی به اس��م اصالح طلبان نوشته ش��ود و با توجه 
به افزایش روزافزون انتق��ادات، اعتراضات و اعالم 
پش��یمانی ها از دولت و کاس��ته ش��دن از اعتبار و 
مقبولی��ت آن، از اعتب��ار و مقبولیت اصالح طلبان 
نیز کاس��ته ش��ود و فرصت برای موفقیت جریان 
رقیب فراهم آید! برای به دست آوردن کرسی های 
مجل��س نیز باید راه بهتری پی��دا کرد و چه راهی 
بهتر از همصدا ش��دن با مردم و س��لبریتیة آ برای 
عبوئر از کس��ی که نتوانس��ته وعده ةایش را عملی 
کند و قایم ش��دن در پس این اقدام و مرور نشدن 

خاطره حمایت آنها از روحانی!
آنها که با موج جدید اعتراضات سلبریتی های 
ای��ن جری��ان در روزه��ای اخی��ر و ب��ا راه اندازی 
کمپین هایی برای ابراز پش��یمانی، فش��ار خود را 
ب��ه رأس اصالح طلب��ی نیز وارد کرده و خواس��تار 
همراه��ی آنان هس��تند! در واقع، بخش��ی از بدنه 
اجتماعی پیشگام سیاست ورزی شده و تالش دارد 
جرئت و جسارت الزم را برای رأس فراهم کرده تا 

این سناریو را دنبال کند. سیاست مذکور سیاستی 
نیس��ت که اگر کس��ی از ب��زرگان اصالح طلبی به 
آن اعتقاد داش��ته باش��د، حاضر ش��ود آشکارا آن 
را اع��الم کند؛ از این رو در البه الی اظهارات ش��ان 
باید به دنبال اش��اراتی گش��ت تا ردی از انچه در 

مخیل ةشان می گذرد را یافت.
در نهایت می� وان اشاره کرد کسب کرسی ةای 
مجل��س و از دس��ت ن��دادن ش��انس در انتخابات 
1400 همه نکات بزرگی اس��ت که میتواند باعث 
شود اصالحاتیها حتی چننی سناریوها و خودزنی 

را در پیش گیرند.

چرا اصولگراها نه؟!
اما باید نکته دیگری را نیز بررس��ی کرد، چرا 
اصولگراها نمی توانند پشت طلب استعفای روحانی 
و طرح عدم کفایت او باش��ند؟! پاسخ روشن است 
چ��ون در فواص��ل مختلف آنها ثاب��ت کرده اند که 
مای��ل به رفتار حذفی آنهم در اندازه های ریاس��ت 
جمهوری نیس��تند. آنه��ا می خواهند روحانی ابتدا 
توضیح دهد و بازخواس��ت ش��ود و البته مسیر را 
خودش اص��الح کند چون معتقدند که مس��یری 
ک��ه روحانی رفته را بای��د تا آخر خودش طی کند 
تا ش��ائبه ای در اذه��ان باقی نماند ک��ه اگر او بود 
می توانس��ت همه چیز را اصالح کند و به نوعی با 
نیمه کاره گذاش��تن دولت اجازه فرار رو به جلوی 
روحانی را ندهند. به نفع اصولگراها هم نیست که 
روحانی اس��تعفا دهد تا حزبش بتواند از این فضا، 
فضایی ب��رای مدیریت افکار عمومی س��اخته و از 

پاسخگویی به مطالبات مردم فرار کند.
اماچ��را وضعی��ت کنون��ی را نبای��د حاص��ل 
س��ناریوی تخریبی علیه دولت دانس��ت<؟! برای 
این پرس��ش هم باید گفت که چ��ون واقعیت این 
اس��ت که حتی اگر مردم به این طرح اقبال نشان 
بدهند این فضا را بای��د محصول عملکرد ضعیفی 
دانس��ت ک��ه سیاس��تمداران دول��ت دوازدهم در 
پیش گرفته اند! اخبار منتش��ر شده درباره کاستن 
از یارانه ها و افزایش س��ه برابری عوارض خروج از 
کش��ور، نمونه هایی از تصمیماتی اس��ت که فشار 
را بر زندگی مردم بیش��تر می کن��د؛ این در حالی 
اس��ت که راهبرد اصلی دولت اعتدال مبنی بر حل 
مشکالت کشور از طریق دیپلماسی نیز به شکست 
انجامی��ده و گش��ایش چندانی در عرص��ه اقتصاد 
حاصل نیامده است. به این ترتیب، نمی توان انتظار 
داش��ت که پس از سپری ش��دن بسیار، حمایت ها 
همچن��ان ادامه یابد و مردم نیز همراه با روحانی و 

سیاستهای نوسانی اش باقی بماند.
البته کارشناسان این را هم مدنظر قرار داده آند 
که یکی از عوامل موثر در کلید خوردن س��ناریوی 
"عبور از روحانی" ش��کل گیری این تلقی است که 
حسن روحانی تحت فشار اصولگرایان تغییر راهبرد 
داده و به سمت این جناح و واگرایی از اصالح طلبان 
میل پیدا کرده است. به واقع سخن از »چرخش به 
راس��ت رئیس جمه��ور« از ماه ها پی��ش در محافل 
اصالح طلبی مطرح ش��ده و آنها مدعی اند که آقای 
روحانی پس از چهار سال نزدیکی به اصالح طلبان 
و کس��ب رأی در انتخابات ۹6، نوعی بازگش��ت به 
راس��ت را در پی��ش خواهد گرف��ت! کم توجهی به 
خواس��ته اصالح طلبان در چینش کابینه و انتخاب 

اس��تانداران، بی توجهی به نقده��ای اصالح طلبان 
در چهار س��ال اول ریاس��ت جمهوری روحانی، کم 
شدن از قدرت اسحاق جهانگیری در کابینه جدید، 
عم��ل نکردن به بعضی وعده های انتخاباتی و حتی 
پاک کردن صورت مس��ئله تعدادی از آنها از سوی 
نزدیکان دولت، نش��انه هایی است که اصالح طلبان 
را به عملکرد روحانی و دولتش حساس تر می کند. 
"احمد خرم" از فعالین سیاسی اصالح طلب در این 
باره معتقد اس��ت: »واقعیت جامعه بیان کننده این 
مس��ئله است که  این اتفاق در حال رخ  دادن است؛ 
اتفاقی که با انتقاد بخش قابل  توجهی در طیف های 

اصالح طلب همراه شده است.«
هر چند ک��ه این نظر با نگرانی ها و مخالفینی 
در اردوگاه اص��الح طلب��ان روبرو ب��وده و واکنش 
ایش��ان را به همراه داشته اس��ت. به عنوان نمونه 
مصطف��ی ت��اج زاده ب��ا ادبیات��ی هش��دارگونه در 
این ب��اره بیان می دارد: «ش��خصاً با این پیش فرض 
که روحانی چرخش به راس��ت داش��ته، مخالفم و 
معتقدم رئیس جمهوری پ��س از انتخابات نه  تنها 
چرخش به راس��ت نکرده، بلکه اساس��اً نمی تواند 
گ��ردش کن��د... معتقدم روحان��ی باهوش تر از آن 
اس��ت که بخواهد به س��مت راس��ت بچرخد؛ چرا 
که می داند در صورت گردش به راس��ت، چیزی به 
 دس��ت نمی آورد و صرفاً پشتوانه عظیم مردمی اش 
را از دس��ت خواه��د داد و روحانی باید مراقب این 

مسئله باشد.«
اظه��ارات اخی��ر حجاریان نیز ب��دون واکنش 
باقی نمانده است. به عنوان نمونه علی جنتی وزیر 
ارشاد دولت یازدهم در گفت و گوی خود با روزنامه 
اعتماد در پاس��خ به سوالی درخصوص تعبیر سعید 
حجاریان از نتیجه فشارها به حجت االسالم حسن 
روحانی رئیس جمهور و احتمال اس��تعفا و یا عدم 
کفایت او به همین دلیل گفته است: »البته مخالفان 
دولت ممکن اس��ت چنین پروژه ای را تعقیب کنند 
ولی به نظر من ام��کان تحقق آن وجود ندارد... نه 
روحانی به خاطر فش��ارهایی که وارد می شود اهل 
استعفا دادن است و نه شرایط به گونه ای است که 
مجلس بخواهد رای به عدم کفایت ایش��ان بدهد. 
آقای روحانی در سال ۹2 که وارد انتخابات و پیروز 
شد، در یک مالقات خصوصی که با ایشان داشتم، 
بیان کرد که من هوس رییس جمهور شدن نداشتم 
ولی شرایط کشور به گونه ای است که آمده ام خودم 
را فدا کنم تا کشور نجات پیدا کند. کسی که با این 
روحیه به میدان می آید هرگز به خاطر مش��کالت 
و فش��ارها اس��تعفا نمی دهد تا بحرانی جدید برای 
کشور ایجاد کند؛ لذا من هیچ یک از این سناریوها 

را محتمل نمی دانم.«

قربانی سازی!
ام��ا در نهایت باید اینط��ور تحلیلیکرد که در 
کن��ار تمایالتی که اصالح طلب��ان برای واگرایی و 
عبور از روحانی در طول این سال ها داشته اند باید 
به این نکته هم پرداخت که در نگاهی دقیقتر دامن 
زدن به ش��ایعه استعفای زودهنگام رییس جمهور 
و مته��م کردن نظ��ام یا جریان رقیب به داش��تن 
سناریویی برای به استعفا کشاندن دولت دوازدهم، 
توسط تئوریس��ین اصالح طلبان را باید طرح ریزی 
سناریویی برای جهت دهی به رخدادهای آینده و 
مهار و مدیریت افکار عمومی دانست که اتفاقا جزو 
حوزه های تخصصی این طیف محسوب می شود.

اول اینک��ه ط��رح ای��ن ادع��ا بهان��ه ای برای 
تخری��ب رقیب اس��ت و ادامه متلکها  و برچس��ب 
زدنها را ممکن می کند و نکته مهمتر اینکه اذهان 
عموم��ی را از آنچه در کش��ور در جریان اتفاقاتی 
نظیر نوس��انات ارز، گران��ی بی حد و حصر و حتی 
پاس��خگویی درباره مصوبه اخیر دولت درباره ادامه 
حقوقهای نجوم��ی و ندی��دن دزدان بیت  المال را 
فراهم س��اخته و افکار عمومی را طوری س��رگرم 
می کند که نپرس��ند نتایج قرداد با کدخدا چرا به 
سرانجام خوشی نرس��ید!! این اقدام می تواند افکار 
عمومی را از توجه به مطالبات واقعی خود باز دارد 
و در زمانی که دولت توان پاس��خگویی اقناعی به 
س��واالت افکار عمومی را ندارد و اوضاع نابس��امان 
اقتص��ادی و ناکامی برجام اعتراضات عمومی را به 
همراه داش��ته است، کمک کار دولت شو و کمی از 
فش��ارهای وارده بر آن بکاه��د! در کنار این ماجرا 
می ت��وان فضای��ی را فراهم آورد ک��ه تنها روحانی 
س��یبل انتقادها ب��وده و باقی کابینه که ش��ریک 
کارهای او محسوب می شوند، مانند جهانگیری که 
عنوان معاون اولی را یدک می کشد تبرئه شوند تا 
بتوانند همچنان بر مسند قدرت باقی مانده و حتی 

اعالم کاندیداتوری کنند!!
در نهای��ت باید به مردم و مس��ئوالن دلس��وز 
هش��دار داد که باید در این عرصه ها هوش��یار بود 
و اجازه نداد تا این قبیل س��ناریوها اعتماد مردم و 

آبروی کشور را هدف بگیرد.

چه کسانی به دنبال برکناری یا عدم کفایت رئیس جمهور هستند!؟

قربانی جدید اصالحات
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