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    گشايش تحريمي براي تنفس مصنوعي به غرب گراها 

سيد نظام الدين موسوي، فعال رس��انه اي در صفحه 
توئيتر خود نوش��ت: »گويا قرار اس��ت پس از س��فر 
رئيس جمهور به توكيو، گشايش هايي مقطعي از سوي 
ژاپن و سوئيس در تحريم ها ايجاد گردد تا در آستانه انتخابات مجلس 
يك تنفس مصنوعي به جريان غرب گرا داده ش��ود. قطعاً مردم ديگر 
فريب آرام بخش هاي موقت را نمي خورند، اما دولتمردان هم خوب است 

منافع ملي را قرباني اين بازي ها نكنند.«
........................................................................................................................

    امريكا سفر ژاپن را اليك كرد!
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال رسانه اي 
در كانال شخصي خود در تلگرام نوشت: استيون منوچين 
وزير خزانه داري امريكا امروز)ديروز( گفت: تحريم ها و 
مجازات ه��اي اقتصادي علي��ه ايران را فق��ط هنگامي 
برمي داريم كه ايران شرط هاي اصلي واشنگتن را بپذيرد. اين چندمين بار 

است كه رؤياپردازي مذاكره، به سبك امريكايي اليك مي خورد!
آيا از اين اظهارات، كمترين نشانه اي مبني بر تنازل امريكا از بدعهدي 
و زياده خواهي اش برمي آيد؟ آنها صراحت��اً مي گويند ايران بايد ابطال 
برجام را - با همه خسارت هايش- بپذيرد و به توافق هسته اي جديد با 
محدوديت هاي بيشتر راضي شود، برنامه موشكي خود را متوقف )در 
واقع واگذار( كند و اقتدار و امنيت منطقه اي اش را به دست خود از بين 

ببرد و اين البته، آغاز باج خواهي هاست و نه پايان آن. 
توانمندي موش��كي و نفوذ منطقه اي، س��رمايه اي نيس��ت كه پس از 
واگذاري و مشاهده عهدش��كني مجدد امريكا، بتوان به سادگي احيا 
كرد و چون تحريم ها دست خود امريكاست، توافقي غير از برجام هم 
داراي كمترين تضمين نيست. تنها راه مهار تحريم ها، قدرتمند شدن 
و بي اثر كردن آنهاست. اظهارات ديروز مقام امريكايي ثابت كرد ادعاي 
ميانجيگري ژاپن در سفر روحاني به توكيو، فريب و سرابي بيش نيست. 
امريكا فقط تسليم مي خواهد و حاضر نيست حربه اقتصادي را به هيچ 
قيمت كنار بگذارد. شيطان بزرگ صراحتاً دشمني مي كند. اگر ما خود 

و مردم خويش را نفريبيم، او نمي تواند. 
........................................................................................................................

    گزارش كدام نهاد امنيتي براي آيت اهلل جنتي مهم است؟
كانال اطالع رس��اني ش��وراي نگهبان گزي��ده اي از س��خنراني ديروز 
كدخدايي سخنگو و قائم مقام دبير شوراي نگهبان در جمع مسئوالن 

پليس امنيت و اطالعات كشور را منتشر كرد:
در س��ال ۸۸ دش��من و عده اي فريب خورده تالش كردند انتخابات را 
ناسالم جلوه دهند، اما شوراي نگهبان پاسدار رأي ملت بود. دبير، اعضا و 
كارشناسان شوراي نگهبان اعتماد ويژه اي به گزارش هاي ارسالي نيروي 
انتظامي دارند. در برخي مقاطع هيئت هاي اجرايي به وظايف خود به 
درستي عمل نكردند و بسياري از افراد فاقد شرايط را تأييد صالحيت 
كردند كه البته با هوشياري هيئت هاي نظارت، اين افراد تأييد صالحيت 
نشدند. دولت و مجلس با تالش براي بهبود مسائل معيشتي و اقتصادي 

مردم نقش بسزايي در افزايش مشاركت مردم در انتخابات دارند.
........................................................................................................................

   دعوت به آشوب در ايران از قلب امريكا
كانال تلگرامي سكرت نوشت: اكانت ها و روبات هاي طيف هاي مختلف 
ضدانقالب در روزهاي اخير با عمليات مشترك روي يك هشتگ واحد 
در توئيتر در پي ايجاد موج دوم آشوب ها هستند. آناليز جغرافيايي اين 
فعاليت ها نشان مي دهد كمتر از يك درصد توئيت هاي مرتبط با اين 
موضوع از داخل ايران ارسال ش��ده و الباقي از يگان تروريسم مجازي 

داخل امريكا منتشر مي شود. 
برخي معتقدند ناظر به استفاده از فيلترش��كن و تغيير آي. پي، اين آناليز 
جغرافيايي داراي اعتبار نيست، در صورتي كه با استناد به آناليز جغرافيايي 
هش��تگ بازيگران آش��وب مي توان اين ادعا را رد كرد چراك��ه با توجه به 
استفاده از فيلترش��كن توس��ط كاربران ايراني ١٠٠درصد اين هشتگ از 
 داخل ايران منتشر شده است. پيش از اين نيز مثلث تروريسم فضاي مجازي 
)عبري- عربي- امريكايي( هشتگ »العراق ينتفض« را با ارسال ٧٩درصد 
توئيت ها از عربستان، داغ و اعتراضات را به سمت خشونت هدايت كردند. 

فرمانده كل ارتش:
 ترفند دشمنان عمليات رواني با سوءاستفاده 

از مشكالت معيشتي و اقتصادي است 
فرمانده كل ارتش با بيان اينكه ترفند 
جدي�د دش�منان عملي�ات رواني با 
سوءاس�تفاده از مشكالت معيشتي و 
اقتصادي مردم است، گفت: اگر ديروز 
اماكن حياتي و حساس هدف بمباران 
و موشك دش�منان بود، امروز اميد و 
انگي�زه مردم ب�ه ويژه جوان�ان آماج 

بمباران تبليغاتي و رسانه اي دشمنان است. 
 به گزارش فارس، سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوي فرمانده كل ارتش 
جمهوري اسالمي ايران در پنجمين آيين تحليف و اعطاي سردوشي به 
دانش پژوهان آموزشگاه هاي ارتش، گفت: دوران معاصر پر از حوادث 
گوناگون است اما بدون ترديد نقطه عطف و مبارك اين دوران، پيروزي 
انقالب شكوهمند اسالمي اس��ت. تا قبل از آن جهان بين دو ابرقدرت 
شرق و غرب تقسيم شده بود و اين دو ابرقدرت بودند كه براي كشورها 
و ملت ها تصميم مي گرفتند و ايران عزيز ما هم از اين قاعده مستثني 
نبود. وي ادامه داد: انقالب اس��المي ايران با تكيه بر آموزه هاي ديني و 
مردم نداي استقالل سر داد و عالوه بر آن پرچمدار مبارزه با نظام سلطه 
در جهان شد. از همان روزهاي اول انقالب، نظام سلطه به سركردگي 
امريكا هر كاري كه از دستشان برآمد، عليه مردم ايران انجام دادند اما 
به حول و قوه الهي نهال نوپاي انقالب امروز به درخت تنومند ۴٠ساله 

تبديل شده كه هيچ طوفاني قادر به آسيب زدن به آن نيست. 
فرمانده كل ارتش تصري��ح كرد: ملت ايران در ك��وره حوادث آنچنان 

آبديده اند كه در هر مبارزه اي سربلند و پيروز بيرون مي آيند. 
امير سرلشكر موسوي با بيان اينكه ترفند جديد دشمنان عمليات رواني با 
سوءاستفاده از مشكالت معيشتي و اقتصادي مردم است، افزود: اگر ديروز 
اماكن حياتي و حساس هدف بمباران و موشك دشمنان بود، امروز اميد 
و انگيزه مردم به ويژه جوانان آماج بمباران تبليغاتي و رسانه اي دشمنان 
است. وي يادآور شد: مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در بيانيه گام 
دوم انقالب مي فرمايند كه امروز نخستين و ريشه اي ترين جهاد، پرورش 
نهال اميد و راندن ترس و نوميدي از خود و ديگران است. با اين معيار، 
امروز هر كس كاري كند كه مردم را نااميد كند به نفع دشمن كار كرده 
است. هر كس حرفي بزند كه باعث نااميدي مردم شود، در زمين دشمن 
بازي مي كند و هركس كاري بكند يا حرفي بزند كه به واسطه  آن اميد 
مردم را خدشه دار كند، دانسته يا ندانسته به نفع دشمن كار كرده است. 
امير سرلشكر موسوي گفت: به ش��ما جوانان عزيز كه با شركت در يك 
مسابقه چند١٠هزار نفري موفق شديد لباس سربازي ارتش اسالم را بر 
تن كنيد و در خيل مجاهدان دفاع از اسالم، انقالب، نظام، كشور و مردم 
قرار گيريد، تبريك عرض مي كنم. فرمانده كل ارتش ادامه داد: اين انگيزه 
و تالش هاي مومنانه شما نماد اميد، شادابي، سرزندگي و بي هراسي است. 
حضور ش��ما در صف دفاع از آرمان هاي انقالب، نماد دفاع ابدي از نظام 

انقالبي و پايبندي هميشگي به ارزش هاي انقالبي است. 

پس از آشوب هاي آبان ماه سال 88 كه به بهانه سهميه بندي 
بنزين آغاز شد، به نظر مي رس�د امريكايي ها با همان حربه 
سال 88 يعني استفاده از ضعف داخلي براي گرفتار كردن 
دولت در دام مذاكره به دنبال مذاكره مجدد با دولت به بهانه 
سفر حس�ن روحاني به ژاپن در اواخر هفته جاري هستند. 
خبر سفر حسن روحاني رئيس جمهور كشورمان به ژاپن جزو 
پربيننده ترين اخبار در صدر خبرگزاري هاي دنياست؛ سفري كه 
قرار است اواخر اين هفته انجام شود و تاكنون برنامه دقيقي از آن 
منتشر نشده است. در ظاهر اين سفر براي توسعه روابط دوجانبه 
بين دو كشور انجام مي شود اما اطالعاتي كه از اين سفر در همان 
روز هاي نخست به بيرون درز كرد نشان مي دهد كه بحث كاهش 
تنش در منطقه و مذاكره با امريكا در برنامه هاي جدي اين سفر 
گنجانده شده است. در اين ميان مبادله ناگهاني دو زنداني در 
ايران و امريكا و برخي نقاط مخفي در خصوص آن اين گمانه را 
براي برخي ايجاد كرده كه ممكن است مذاكرات مخفي بين دو 
كشور به راه افتاده باشد كه به توافقي بزرگ تر بينجامد؛ توافقي 
كه مي تواند اين بار بحث هاي منطقه اي را هم در خود قرار دهد 

كه مورد دوم به شدت مورد عالقه امريكايي ها نيز است. 
در اين ميان برخي رسانه ها حتي مختصات توافق احتمالي آينده 
را هم منتش��ر كرده اند، به عنوان مثال نشريه رأي اليوم نوشته، 
توافق شده ژاپن ١٩ميليارد دالر از اموال بلوكه شده ايران كه در 
آن كشور اس��ت آزاد كند. اگرچه اين خبر از كانال هاي ديگري 
شنيده نش��د اما بعيد به نظر مي رسد كه ژاپن اقدامي براي رفع 
فش��ار از روي ايران بدون مجوز امريكا انج��ام دهد و امريكا كه 
توانسته تهران را به دردسر اقتصادي بيندازد بعيد است تصميمي 
عليه سياس��ت خود اتخاذ كند، مگر اينكه ايران در پشت پرده 
تضمين بزرگي به امريكا داده باشد كه آن هم دور از انتظار است. 
تمام اين اخبار و اطالع رساني ها را مي توان در كنار جو سازي های 
گسترده رسانه هاي طرف مقابل گذاشت كه با آب و تاب از امكان 
يك توافق بزرگ با غرب آن هم در شرايط فعلي سخن مي رانند، 
البته سخنان استوارت لوي وزير خزانه داري امريكا و رابرت هوك 
رئيس ميز ايران در وزارت خارجه امريكا به خوبي نشان دهنده 
برخي س��يگنال هاي جدي به دولت در خصوص مذاكره است 
اما س��ؤال اين اس��ت كه حتي در صورت وضعيت مساعد براي 
چنين اقدامي نمي توان يك الگوي َآش��نا را در خصوص تالش 

امريكايي ها براي آغاز ارتباط ديد. 
  امريكا در سال 88 چگونه دبه كرد

ش��رايط فعلي به خصوص به وجود آمدن مش��كالت ناش��ي از 
سهميه بندي بنزين را مي توان با سال هاي بعد از سال ۸۸ مقايسه 
كرد؛ زماني كه شرايط داخلي كشور اين تلقي را براي امريكايي ها 

ايجاد كرده بود كه مي توان بر سر برنامه هسته اي امتيازات جدي 
از نظام جمهوري اسالمي اخذ كرد، حتي امريكايي ها طرح هاي 
قبلي مذاكره را به طور كامل كنار گذاش��تند و به دنبال تشديد 

فشار عليه ايران حركت كردند. 
اين روند بعدها منجر به اين ش��د تا فشارهاي جدي عليه نظام 
جمهوري اسالمي در حوزه اقتصاد وارد شود. نگاهي به اظهارات 
و تيتر رسانه هاي غربي نشان مي دهد چگونه وقوع فتنه در ايران 
غربي ها را به كرنش جديد در مقابل غرب اميدوار كرده اس��ت. 
روزنامه نيويورك تايمز در مطلبي كه در تاريخ دوم ژانويه سال 
2٠١٠ منتشر شده مي نويسد، كارشناسان امور راهبردي اوباما 
در مصاحبه هايي گفتند سران نظامي و سياسي ايران در حالي 
كه كماكان مصمم به ساخت تس��ليحات هسته اي هستند در 
نتيجه آش��وب هاي خياباني و نزاع هاي سياسي داخلي تمركز 
خود را از دست داده اند و انگيزه توليد سوخت هسته اي ظاهراً در 

ماه هاي گذشته از دست رفته است. 
همچنين جو بايدن معاون رئيس جمهور امريكا 2٧آوريل 2٠١٠ 
در مصاحبه با شرق االوسط گفت كه نظام تهران شكننده و بيش 
از هر زمان ديگري در مقابل ملتش و در منطقه منزوي ش��ده 
اس��ت. همچنين ماريو ليوال تحليلگر امور اي��ران ١٩آوريل در 
مصاحبه خود با شبكه الجزيره مي گويد نظام ايران در حال حاضر 

در وضعيت چانه زني بسيار ضعيفي به سر مي برد. 
  تشديد تحريم ها همزمان با ضعف داخلي در ايران 

در حوزه عملياتي نيز اقدامات امريكا براي تشديد تحريم ها عليه 
ايران به شدت اوج مي گيرد. در اكتبر سال2٠٠٩ زماني كه هنوز 
درگيري ها در خيابان هاي تهران ادامه دارد، در واشنگتن اتاق 

عمليات جنگ اقتصادي به شدت عليه ايران فعال شده است. 
در اين جلس��ه دولت اوباما ب��راي اولين بار در راس��تاي تالش 
براي ايجاد اجماع بر س��ر وضع تحريم هاي جدي��د عليه ايران 
با ١٠كشور متحدش در خفا تشكيل جلس��ه داد. اين گروه كه 
شركت كنندگان در آن به طور غيررسمي نام ائتالف كشورهاي 
همفكر بر آن نهادند، ش��امل نمايندگان كش��ورهاي گروه ٧، 
عربستان سعودي، امارات، اس��تراليا و كره جنوبي بود. چين و 
روسيه، دو كشوري كه براي وضع تحريم هاي جديد عليه تهران 

ابراز بي ميلي كرده اند در اين اجالس غايب بودند. 
اين جلسه در مقر وزارت خزانه داري امريكا و به ابتكار استوارت 
لوي، كارشناس دولت اوباما در امور تحريم هاي ايران برگزار شد. 
مقام هاي امريكايي اين نشس��ت را اولين جلسه از مجموعه اي 
از جلسات راهبردي در بين ١١كش��ور با موضوع نحوه اجراي 
جريمه هاي مالي س��نگين عليه تهران عن��وان كردند. وزارت 
خزانه داري امريكا به طور ويژه در اين جلس��ه هش��ت حوزه اي 
كه واشنگتن احس��اس مي كرد تهران در آنها آسيب پذير است 
را مشخص كرد كه اين حوزه ها عبارتند از: تالش ها براي قطع 
دسترسي ايران به پروژه هاي سوخت تصفيه شده، جريمه هايي 
عليه شركت هاي بيمه ايران، طرح هايي براي قطع توانايي ايران 
براي استفاده از خدمات كش��تيراني بين المللي و كمپين هايي 

جديد براي فلج كردن بخش بانكي ايران. 
همزمان با اين اقدام��ات امريكايي ها تالش ه��اي خود را براي 
تصويب قطعنامه هاي تحريمي در س��طح جهاني گس��ترده تر 
كردند. اروپايي ها به دليل حساس��يت بيشتر به مسائل حقوق 
بشري به دليل فتنه سال ۸۸ موافقت خود را با تشديد تحريم ها 

پيشاپيش اعالم كرده بودند. 
همزمان فشارها و رايزني هاي گس��ترده با چين و روسيه منجر 
به تصويب قطعنامه ١٩2٩ در بهار سال 2٠١٠ شد. ١٠جوالي 
2٠١٠ مجله تايمز هدف اصلي اوباما را از قطعنامه ١٩2٩ ايجاد 
شكاف ميان مردم و حاكميت عنوان مي كند و مي نويسد: اگرچه 
تحريم ها چندان مؤثر نبوده اند، اما دولت اوباما اميدوار اس��ت 
اقدامات جديدي كه منافع طبقه حاكم ايران را هدف قرار داده 
است، منجر به بروز شكاف عميقي ميان مردم و حاكميت شود، 
به خصوص اينكه جنبش فوق درصدد اس��ت از معضالت رو به 
افزايش اقتصادي، براي فربه تر كردن و منسجم تر ساختن بدنه 
مخالفان رژيم بهره بگيرد و اين چالش را تبديل به فرصت كند. 

   امريكايي ها به دنبال تكرار حربه سال 88 
حاال هم به نظر مي رسد كه امريكايي ها در پي استفاده از همان 
فرمول براي مذاكره و فشار بر ايران باشند. در حقيقت بسياري از 
كارشناسان غربي تصور مي كنند نظام جمهوري اسالمي به دليل 
فشارهاي سنگين معيش��تي و اقتصادي در طبقات پايين خود 
دچار نوعي شورش شده است، اين در حالي است كه اين طبقات 

همواره پايگاهي اجتماعي براي ايران محسوب مي شوند. 
در چنين شرايطي پيشنهاد مذاكره جدي براي دولت روحاني 
كه با كس��ري بودجه گسترده روبه رو اس��ت، مي تواند بسيار 
جذاب است؛ كس��ري بودجه ای كه عددهاي مختلفي براي 
آن ذكر مي شود اما نايب رئيس كميس��يون برنامه و بودجه 
مجلس رقم 35٠هزار ميليارد تومان را براي آن ذكر مي كند. 
از سوي ديگر يك موفقيت ظاهري در اين حوزه مي تواند به 
امتيازي جدي براي دولت روحان��ي در انتخابات پيش روي 
مجلس شوراي اسالمي تبديل ش��ود اما تمام اين امتيازات 
در مقابل تجربه هاي چند س��ال اخير رنگ مي بازد. واقعيت 
اين است نقشه سال ۸۸ به گونه اي ديگر در حال تكرار است 
و هدف اين اس��ت كه دولت روحاني در اين دام بيفتد؛ دامي 
كه تنها به يك امتياز ظاهري براي دولت در حال اس��تيضاح 

ترامپ تبديل خواهد شد. 
دولت ترامپ نيز به خوبي نش��ان داده كه تنها ب��ه دنبال دادن 
امتيازات ظاهري به طرف مقابل است و هيچ گاه به سمت يك 
توافق واقعي حرك��ت نمي كند؛ همان پروس��ه اي كه در مورد 
مذاكره با كره شمالي تكرار ش��د. دولت روحاني اگر چه ممكن 
است با رد پيشنهاد امريكايي ها مورد فشار بيشتري قرار بگيرد، 

اما بدون شك از دام يك توافق بد فرار خواهد كرد. 
در كنار اين برداشتن جدي گام هاي مرتبط با كاهش تعهدات 
هسته اي نيز مي تواند عامل خوبي براي اين باشد كه كشورهاي 

غربي به تعهدات خود در برجام عمل كنند.

گزارش  2 | مهدی پورصفا

در سفر ژاپن قرار است چه اتفاقي روي دهد

تكرار حربه سال 88 در به دام انداختن دولت روحاني 

روحاني استعفا كند يا نكند؟ اين موضوعي است 
كه برخالف تصور اوليه، نه ميان منتقدان دولت 
بلكه از سوي حاميان او مطرح شده است. شايد 
در ميان منتقدان روحاني هم كس�اني باش�ند 
كه از رفتن روحاني اس�تقبال كنن�د، اما جنس 
اين دو خواس�ته با هم متفاوت اس�ت؛ يك سو 
به كنار رفتن رئيس جمهور ب�راي بهبود اوضاع 
كشور مي انديشد و س�ويي ديگر نگران پايگاه 
اجتماعي حاميان روحاني يا همان اصالح طلبان 
در انتخابات مجلس 98 و رياست جمهوري1400 
است. اينگونه اس�ت كه در پيشنهاد استعفايي 
كه حاميان روحاني طرح مي كنند، مس�ير فرار 
از مسئوليت را مي توان ديد؛ حامياني كه تالش 
مي كنند به هر نحوي، بار مسئوليت ناكارآمدي 
دول�ت را از دوش دول�ت و به تب�ع آن، از دوش 
خود بردارند و براي انتخابات مجلس و رياس�ت 
جمهوري آينده، خود را س�بك كنند و بگويند 
تقصير منتقدان است كه »نمي گذارند دولت كار 
كند« و بار اصل�ي را روي دوش منتقدان دولت 
بگذارند اما آنچه اين روزها درگير آن هس�تيم، 
اتفاقًا از آن رو اس�ت كه اجازه داده شده دولت 
تصميم خودش را اجراي�ي بكند. تصميم گراني 
بنزين ي�ا قبول برج�ام، تصميم دول�ت بود كل 
حاكميت، به اصرار دولت، با آن همراه ش�دند تا 
دولت كارش را بكند، نتيجه اش را هم البته ديديم!
    بهانه تكراري؛ نمي گذارند دولت كار كند!

عباس عبدي، طي يادداش��تي در روزنامه اعتماد كه 
متعلق به يكي از نمايندگان مجلس عضو فراكسيون 
اميد است، پيشنهاد داده كه حسن روحاني از رياست 
جمهوري استعفا كند و همزمان با انتخابات مجلس، 
انتخابات زودهنگام رياست جمهوري هم برگزار شود. 
او در يادداشت خود دليل پيشنهادش براي استعفا را 
تند شدن انتقادات عليه روحاني مي داند: »اين روزها 
شنيدن و ديدن برخي سخنراني ها عليه دولت و نيز 
رفتارهايي كه انج��ام مي دهند، هر ف��ردي را نگران 
آينده كشور مي كند. گويي كه هيچ نظارت و هدايتي 
بر اين نيروها وجود ندارد و آنان چشم بسته و با سرعت 
به سوي پرتگاه در حركت هستند و تنها كساني كه 
قدري كنار نشس��ته اند و تماشا مي كنند متوجه اين 
خطر هستند، از اين رو به طور جدي پيشنهاد مي شود 

كه نسبت به ادامه وضع موجود بازنگري شود.«
او سپس مي نويسد: »هيچ حكومت و دولتي حتي 
در ش��رايط عادي نيز نمي تواند و مجاز نيست كه با 
اين حد از تنش مديريت خود را تداوم دهد.« منظور 
او از تنش چيست؟ انتقادات عليه دولت، همين! و 
بعد راه حل هايي همچون معرف��ي مجدد كابينه يا 
گرفتن مجدد رأي اعتماد از مجلس را طرح و خود 
رد مي كند و تأكيد دارد كه »مسئله اصلي همكاران 

نيستند، بلكه شخص رئيس جمهور مورد نظر است« 
و بعد راه حل سوم را به عنوان راه حلي كه خود مدافع 
آن اس��ت، مطرح مي كند: »راه حل سوم انتخابات 
زودرس رياس��ت جمه��وري اس��ت؛ انتخاباتي كه 
مي تواند همراه با انتخابات مجلس انجام شود؛ مثاًل 
در ارديبهشت ماه يا حتي در اواخر اسفند ماه... هيچ 
چيزي كمتر از اين نمي تواند نگاه مردم را در باور به 
اراده حكومت براي تغيير تحت تاثير قرار دهد. اين 
پيشنهاد حتماً مشكالتي هم دارد ولي كدام راه است 
كه فاقد مشكل باشد... آنچه قطعي است، ادامه راه 

كنوني بدترين شيوه است.«
جمله جالب توجه عباس عبدي اين جمله اس��ت: 
»هيچ چيزي كمتر از اين نمي توان��د نگاه مردم را 
در باور ب��ه اراده حكومت براي تغيي��ر تحت تاثير 
قرار دهد« چ��را حكومت؟ از چه زمان��ي اين طور 
ش��ده كه عباس عبدي خارج از داي��ره حكومت و 
دولت روحاني، مي تواند استعفاي روحاني را تلويحاً 
منوط به موافقت حكومت و انجام آن را راهي براي 
باور مردم به اراده حكومت براي تغيير بداند؟ اصاًل 
براي تغيير فضايي كه از عملكرد دولت اصالح طلبان 
ناش��ي ش��ده، چرا حكومت بايد چنين باوري را به 
وجود بياورد؟! چرا عبدي درخواس��ت اس��تعفا را 

مستقيماً خطاب به خود دولت طرح نمي كند؟ آيا 
به اين دليل نيست كه او مي خواهد توپ استعفا را به 

زمين حكومت بيندازد؟
جمالتي از عباس عبدي، يك سال قبل از انتخابات 
رياست جمهوري س��ال ٩6، جالب توجه است. او 
خ��رداد ٩5 در مصاحبه اي مي گويد: »جدا ش��دن 
اصالح طلبان از آقاي روحاني به اين راحتي نيست يا 
آقاي روحاني فكر كند اگر رأي آورده اين رأي ناشي 
از سبد خودش است و مي تواند متمايز باشد. چنين 
چيزي ام��كان ندارد و ترديد نكني��د اصالح طلبان 
دور بعد از آقاي روحاني دفاع مي كنند و اصاًل نبايد 

ذره اي ترديد داشت.«
اين س��طح از حمايت را اكنون حكومت بايد جمع 
كند يا اصالح طلبان و جرياني كه عباس عبدي يكي 

از روزنامه نگاران مهم آن است؟ 
    استعفا يا ابزار فشار بر كشور؟!

پيشنهاد استعفا به دليل مخالفت ها با دولت نوعي 
تحت فشار قرار دادن حكومت است. ترجمه ساده تري 
هم دارد: »نمي گذارند كار كنم، پس كنار مي روم!« 
لذا با خود مي گويند حكومت يا بايد هزينه استعفا و 
كناره گيري دولت ١/5سال قبل از پايان دوره رياست 
جمهوري را متقبل شود يا آنكه دهان منتقدان دولت 

را ببندد تا كسي به دولت انتقادي نكند و مزاحم كار 
دولت نشود! دليل مخالفت منتقدان دولت با پيشنهاد 
عباس عبدي هم از همين رو است، نه آنكه پيرامون 

اصل استعفا نظري داده باشند. 
عالوه بر متن يادداشت عبدي، سابقه او هم در اين 
زمينه به درس��تي چنين برداشتي كمك مي كند؛ 
زماني ك��ه محمدجواد ظريف ب��ه دليل اختالفات 
درون دولت، كودكانه اس��تعفا ك��رد و ديدار مهم 
رهبري با رئيس جمهور س��وريه را به حاش��يه برد، 
عبدي از اولين كساني بود كه در توئيتر، استعفاي 
حاشيه س��از ظري��ف را تحس��ين ك��رد. در دوران 
اصالحات هم وقتي دولت سيدمحمد خاتمي را در 
تنگناي كارآمدي ديد، پيشنهاد خروج از حاكميت 
داد. سال ۸١ در حالي كه تنها يك سال از دولت دوم 
خاتمي مي گذشت، عبدي با همين استدالل امروز 
كه »نمي گذارند دولت كار كند«، نوشت: »بخشي از 
نيروهاي سپهر سياسي جامعه ايران كه قدرتمند نيز 
هستند، حاضر به پذيرش پيام رأي مردم نيستند...« 
و با بيان اينكه »بايد عطاي مسئوليت بي ابزار را به 
لقايش بخش��يد«، تلويحاً دول��ت را بي اختيار الزم 
دانست و خواستار كناره گيري خاتمي شد. اين ايده 

در آن زمان به »خروج از حاكميت« معروف شد. 

اين س��ابقه نش��ان مي دهد عباس عبدي همواره 
ايده فرار از مس��ئوليت، فرافكني در يافتن مقصر و 
انداختن تقصير ناكارآم��دي دولت اصالح طلب بر 
دوش ساير نهادهاي نظام را در ذهن دارد و زدن زير 
ميز بازي هنگام ناتواني از ادام��ه راه را يك رويكرد 

سياسي مناسب مي داند!
    استعفاي فرار!

روحان��ي مي تواند اس��تعفا كند يا نكن��د، موضوع 
اي��ن گ��زارش بررس��ي موض��وع رفتن ي��ا نرفتن 
روحاني نيس��ت اما اصالح طلبان نمي توانند بهانه 
»نمي گذارند دولت كار كند« را براي دليل استعفاي 
او به كار برند. به جرئت مي توان گفت هيچ دولتي از 
سال 6۸ تاكنون، به قدر دولت روحاني، حكومت را 
راضي به عدم مخالفت با تصميم هاي كالنش نكرده 
اس��ت. انتقاد هم كه براي همه دولت ها بوده است. 
ماجرا چيست؟ عبدي و همفكرانش به اين نتيجه 
رسيده اند كه ادامه دولت روحاني، روز به روز بيشتر 
پايگاه اجتماعي اصالح طلب��ان را به دليل حمايت 
شديدي كه شب انتخابات از او كرده اند، تحت تاثير 
منفي قرار مي دهد، از همين رو تالش مي كنند هم 
او را كنار بزنن��د و هم اين كن��ار زدن، نام »عبور از 
روحاني« را به خود نگي��رد. چه آنكه در آن صورت 
مجبور به پذيرش اشتباه خود در حمايت از روحاني 
خواهند ش��د و اعتماد مردم را براي انتخابات هاي 
آينده كسب نخواهند كرد، از اين رو بهانه مي آورند 
كه انتق��ادات و تنش ه��ا عليه دولت زياد اس��ت و 
نمي شود كار كرد و ما آنقدر دلسوز كشور هستيم كه 
از حق خود مي گذريم و كنار مي رويم تا دولت جديد 
بيايد و مهم نيس��ت ما در قدرت هستيم يا نه، فقط 
امورات كشور پيش برود! گويي هم آنان نبودند كه 
براي دستيابي به همين كرسي قدرت، چه دروغ ها 

كه نگفتند و هزينه ها نتراشيدند. 
 اميدوار هم هس��تند، نظام وارد ش��ود و با دفاع از 
روحاني، سطح انتقادات را كم كند. اگر هم روحاني 
استعفا كند كه مي گويند نگذاشتند دولت او كار كند 
و مقصر منتقدان هستند؛ بازي انتخاباتي و جناحي 
بدي كه اصالح طلبان در ش��رايط خاص كشور به 
راه انداخته اند و جز مناف��ع جناحي گويي دغدغه 

ديگری ندارند. 
هم از اين رو اس��ت كه منتقدان دولت با پيش��نهاد 
عبدي براي استعفاي روحاني مخالف هستند، چه 
آنكه مسير و انگيزه اين استعفا را فشار بر حاكميت 
و فرار از پاسخگويي و پيشبرد منافع جناحي و آن را 
استوار بر بهانه »نمي گذارند دولت كار كند« مي دانند 
و اين پيش��نهاد )و نه الزاماً هر پيش��نهاد استعفاي 
ديگر( را طرح شده در چارچوب برهم زدن آرامش 
كشور و براي فرار از پاسخگويي مي بينند، وگرنه بعيد 

است كسي از ماندن اين دولت استقبال كند. 

مظلوم نمایی و فشار با »استعفاي فرار«!
 منتقدان دولت با پيشنهاد استعفاي روحاني مخالف هستند، چه آنكه آن را استوار بر بهانه »نمي گذارند كار كند« و براي فشار بر حاكميت و فرار از پاسخگويي مي بينند

وگرنه بعيد است كسي از ماندن اين دولت استقبال كند

كبري   آسوپار
   گزارش  یک


