
توانمندی های نیروهای فاتحین فراتر از حد تصور ما بود
فرمانده س��پاه تهران بزرگ پس از بازدید از مرکز و پادگان آموزش��ی یگان 
وی��ژه فاتحین گف��ت: من تا پیش از ای��ن بازدید تصور دیگ��ری از فاتحین 
داش��تم، ام��ا بعد از این بازدید تصورم نس��بت به فاتحی��ن ارتقا پیدا کرد و 

توانمندی های نیروهای فاتحین فراتر از حد تصور ما بود.
س��ردار »محمدرضا یزدی« در جریان بازدید از مرکز و پادگان آموزشی یگان 

ویژه فاتحین اظهار داش��ت: توانمندی خوبی در یگان فاتحین ایجاد ش��ده است که 
این توانمندی ها نتیجه تالش های نیروهای فاتحین است.

فرمانده س��پاه تهران بزرگ ادامه داد: ما باید این ظرفیت ایجاد شده در گردان های 
فاتحین را برای گردان های امام علی )ع( و امام حس��ین )ع( افزایش دهیم تا آن ها 
ه��م بتوانند در آموزش مطرح باش��ند و در مأموریت ها توان خود را نش��ان دهند." 

 سپاه نیوز

همه دفاع کنند و هیچ کس حق دادن پیشنهاد تغییر و اصالح ندارد
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابالغیه ای به دستگاه ها تاکید 
کرده اس��ت که هیچ یک از مدیران و نمایندگان دس��تگاه های اجرایی حق 
مخالف��ت با هیچ بخش��ی از الیح��ه بودجه ۹۹ و یا درخواس��ت تغییر هیچ 

بخشی از آن در مجلس را ندارند.
در ای��ن بخش��نامه چنین آمده اس��ت: در اجرای ماده ۳۲ آیی��ن نامه داخلی 

هیئت دولت به منظور حفظ انس��جام و هماهنگی در مراحل تصویب الیحه بودجه 
سال ۱۳۹۹ کل کشور در مجلس شورای اسالمی، کلیه وزارتخانه ها و سازمان های 
دولتی موظفند از الیحه یاد ش��ده دفاع نموده و هی��چ یک از مقامات و نمایندگان 
دس��تگاه های اجرایی مجاز به طرح پیش��نهاد تغییر در تبصره ها، بندها، جداول و 
یا موافقت با پیش��نهادهای مغایر با مفاد الیحه مذکور در جلس��ات کمیسیون ها و 

جلسات علنی مجلس شورای اسالمی نمی باشند.  مهر

مجلس نباید اصالح قانون انتخابات را از دستور خارج می کرد
عضو حقوقدان شورای نگهبان با انتقاد از خروج یکباره اصالح قانون انتخابات 
از دس��تور کار مجل��س گفت: اصالح قانون انتخابات می توانس��ت در مرحله 

تبلیغات و شفافیت هزینه ها به این دوره از انتخابات هم برسد.
هادی طحان نظیف در برنامه »عصرانه« در پاسخ به اینکه چرا اصالح قانون 

انتخابات مجلس بعد از چند بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس 
همچنان بی نتیجه مانده است، گفت: سیاست های کلی انتخابات از سال ۹۵ از سوی 
مق��ام معظم رهبری ابالغ ش��د و بعد از آن همکاری خوبی بین مجلس و ش��ورای 

نگهبان برای تدوین این اصالحیه انجام شد.
طحان نظیف افزود:  یکی از مواردی که پیش بینی کرده بودیم بحث پیش ثبت نام 
بود که جلوی بسیاری از ثبت نام های بی رویه و بی محابا را می گرفت؛ بحث هزینه 

های انتخاباتی بود تا نقش پول در انتخابات کمرنگ شود.  فارس

س��خنگوی قوه قضاییه در شانزدهمین نشست خبری خود 
گفت: مج��ازات جایگزین حبس ج��زو نوآوری های قانون 
مجازات اس��المی اس��ت و رئیس قوه قضاییه بر آن تاکید 
دارند، اینجا اعالم می کنم که این رقم حدود ۳۰ هزار هفت 
ماهه اول سال ۹۷، در هفت ماهه سال ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰ 
هزار حکم مجازات جایگزین حبس رس��یده اس��ت؛ یعنی 
بیش از ۳ برابر از ظرفیت مجازات های جایگزین حبس در 

این ایام استفاده کرده ایم.
غالمحس��ین اسماعیلی در این نشس��ت خبری با اشاره به 
برنامه های قوه قضایی��ه در زمینه کاهش جمعیت کیفری 
تصریح ک��رد: یکی از برنامه های مهم تحولی دوره اخیر در 
قوه قضاییه رس��یدگی به وضعیت زندان و زندانیان اس��ت. 
ریاس��ت قوه قضاییه در ماه های اولیه تصدی خودش��ان در 
سمت جدید دستورالعمل مبسوطی در ارتباط با ساماندهی 
وضعیت زندان ها و کاهش جمعیت کیفری تصویب و ابالغ 
کرد و در جلسات متعدد و مکرر بر اجرای این دستورالعمل 

تاکید داشته اند.
اسماعیلی در ادامه گفت: هیاتی که رئیس قوه قضاییه برای 
پیگیری بازداش��تی های حوادث اخیر تعیین کردند مرکب 
از معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس حوزه 
ریاست و س��خنگوی قوه قضاییه در راستای تحقق همین 
سیاس��ت های کالن دس��تگاه قضایی بود که این هیات هم 
عملکرد کامال موفقی داشت و اکثر قریب به اتفاق بازداشت 
ش��دگان حوادث اخیر تا روز )سه شنبه بیست و ششم آذر 

ماه( آزاد شده اند.
وی با اش��اره به اقدامات مجرمانه ای که معیش��ت مردم و 
موضوعات اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد، 
گفت: اجازه نمی دهیم عده ای سودجو و فرصت طلب برای 
رسیدن به مطامع خود معیشت شهروندان را گرو بگیرند و 
بخواهند از طری��ق زندگی مردم و ارزاق عمومی به اهداف 
خود برس��ند، حتما در ای��ن رابطه برخورد ه��ای جدی با 

محوریت تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حوزه پیشگیری با توجه به 
فصل بودجه تصریح کرد: در ایام اخیر خیلی گرفتار پرونده 
خصوصی س��ازی بودیم و اشکاالت فراوانی را در این حوزه 
مش��اهده کردیم، در قانون بودج��ه ۹۹ به حق و بجا تداوم 
امر خصوصی سازی و واگذاری برخی از شرکت های دولتی 
ب��ه بخش خصوصی پیش بینی ش��ده اس��ت. قطعا اجرای 
اصل ۴۴ یک ضرورت و واگذاری بس��یاری از ش��رکت های 
دولت��ی به بخ��ش خصوصی جزو سیاس��ت های کلی نظام 
و برنامه ه��ای اقتص��ادی مهم و موثر ما اس��ت؛ اما االن که 

قرار اس��ت در س��ال ۹۹ روند واگذاری ها ش��تاب بیشتری 
پیدا کند که بایس��ت ش��تاب یابد، توصیه و تاکید می کنم 
ک��ه در فرآیند واگ��ذاری و نحوه واگذاری ش��رکت ها و در 
کارشناس��ی که برای ارزش ها واگذاری ها انجام می ش��ود و 
در نحوه تنظیم قرارداد ها و تضمینی که از برندگان مزایده 
اخذ می ش��ود و همچنین در م��ورد اهلیت خریداران دقت 

الزم انجام شود.
وی اف��زود: م��ا خواهان خصوصی س��ازی حداکثری بدون 
مش��کل و مسئله هستیم و ان ش��ااهلل با تدابیر الزم بتوانیم 

دراین جهت گام موثری برداریم.
س��خنگوی دستگاه قضا در پاسخ به س��ئوالی در خصوص 
اینک��ه در روز ه��ای اخی��ر دو نف��ر از چهره های سیاس��ی 
اصالح طلب و فعال سیاس��ی بازداشت شدند و پیش از این 
نی��ز در خصوص بیانیه ای که ۷۷ نف��ر از چهره های اصالح 
طل��ب صادر ک��رده بودند، چند نفر از چهره های سیاس��ی 
احضار ش��دند، آیا این دو بازداش��ت مربوط به همان بیانیه 
اس��ت یا اتهامات دیگری دارند؟ اظهار کرد: به نظر می آید 
که گروه های سیاس��ی بایستی از برخی از بیانیه دهندگان 
تب��ری و برائت بجویند، نه اینکه آن ها را منتس��ب به خود 
بدانن��د و بگویند که این ها مرب��وط به این جریان ما بودند 
و چرا بازداش��ت شدند. آنچه که در این حوزه اتفاق افتاد و 
بیانیه ای که تنظیم ش��د، یک بیانیه سیاسی نبود بلکه یک 
همراهی با دش��من ب��ود و یک حمایت از کس��انی بود که 
اغتشاشات را در این کشور رقم زدند. باید افراد پاسخگوی 
اعمالش��ان باش��ند؛ اما چون اینگونه مطرح شد که برخی 
از امض��ا کنندگان اص��ال امضای خود را قبول نداش��تند و 
می گفتند اس��م ما را هم نوش��ته اند، بعض��ی هم گفتند ما 
نخوان��ده امضا کرده ایم و اگر می دانس��تیم که این مطالب 

است اصال امضا نمی کردیم.
وی در پاس��خ ب��ه س��ئوالی مبنی بر اینکه خب��ر داغی که 
این روز ه��ا خیلی به گوش می خورد بحث کیک های آلوده 
است که از خیلی از استان ها شروع شد که اخیرا به تهران 
رس��یده است و آیا قوه قضاییه ورود کرده و اگر ورود کرده 
نتایج حاصله تا االن چیست، گفت: در این ارتباط مجموعه 
قوه قضاییه همگام با س��ایر دس��تگاه های متولی در دولت 
بررس��ی های دقیق و کارشناس��ی انجام دادند. ما نسبت به 
امنیت ش��هروندان  به وی��ژه امنیت غذایی آن ها حس��اس 
هستیم، نباید خدای ناکرده در مورد آنچه به عنوان غذا در 
س��بد غذایی مردم قرار دارد جای دغدغه و نگرانی داشته 

باشد.
اس��ماعیلی افزود: خوش��بختانه بررس��ی هایی که تا امروز 

انجام ش��د حکایت های خوبی دارد، اوال قرص هایی که پیدا 
شده فراوانی و گس��تردگی زیادی ندارد، ثانیا این قرص ها 
قرص های س��می و آلوده ای نیس��ت، ثالثا این اقدام توسط 
صنف تهیه کننده کیک و ش��کالت م��ا نبوده و این صنف 
مبرای از این هستند که خدای ناکرده کسی بخواهد از این 
طری��ق و از حضور در کارخانه های تولید محصوالت غذایی 

این اقدام را انجام بدهد.
وی یادآور ش��د: ارزیابی های امروز ما، حکایت از توطئه در 
این فرآیند است،بعد از تولید و در مسیر توزیع این بازگشایی 
بس��ته بندی در موارد معدودی انجام ش��ده و مواد زاید که 
اغلب قرص و بعضا پوکه خالی کپس��ول است در درون این 
محصوالت قرار گرفته بررس��ی های کیفی انجام ش��ده که 
عوامل هم ان شااهلل شناسایی خواهند شد؛ اما بررسی ها تا 
امروز خوشبختانه این دغدغه را از مردم برطرف کرده است 
و ما وظیفه داریم کماکان برای شناسایی عوامل دخیل در 
ای��ن موضوع پیگیری کنیم و هم��ان گونه که عرض کردم 
این صنف و این صنعت هم بررس��ی ها حکایت می کند در 

این فرآیند هیچ نقشی را نداشته است.
وی در ادامه در پاس��خ به س��ئوالی مبنی بر اینکه معاون 
اول رئی��س جمه��ور چندی قب��ل در خص��وص عملکرد 
دس��تگاه قض��ا در گفت وگوی��ی اعالم کرده اس��ت که در 
پرونده بابک زنجانی مس��ائلی وجود دارد که شفاف سازی 
نشده و پشت پرده باقیمانده است، برای رفع شبهه اذهان 
عمومی بفرمایید چه مس��ائل ناگفت��ه در پرونده نامبرده 
باقیمانده اس��ت؟ آیا ق��وه قضاییه برای مبارزه با مفاس��د 
اقتص��ادی مجازات اع��دام و حبس های س��نگین را تنها 
راهکار می داند؟، گفت: بی��ش از همه پرونده ها به پرونده 
بابک زنجانی پرداخته ش��ده است، اما نمی دانم چرا برخی 
می خواهن��د این پرچم را همیش��ه برافراش��ته نگه دارند، 
شاید کسانی که دنبال برافراشته بودن این پرچم هستند 

اه��داف دیگ��ری دارن��د.
اس��ماعیلی بیان داش��ت: پرونده رس��یدگی، حکم صادر و 
مجازات س��نگین برقرار شده اس��ت. اموال وی شناسایی و 
به دولت داده ش��ده اس��ت. برای اموال خارج از کش��ور او 
تالش هایی دارد می ش��ود که امیدواریم نتیجه بدهد. حکم 
اعدام��ش هم در گرو همین اس��ت و در خود رای آمده که 
اگر اموال برگش��ت دادگاه نسبت به مجازات او تجدید نظر 

خواهد کرد.
وی در پاس��خ به پرسش��ی در باره آخرین وضعیت پرونده 
گندم های مفقودی اس��تان گلس��تان نیز تصریح کرد: این 
پرونده یکی از پرونده های عجیب در حوزه استان گلستان 

اس��ت که دامنه وس��یع و گس��ترده ای را دارد. بررسی ها و 
گزارش های واصله به مرجع قضایی ما حکایت از این داشت 
که یک حجم قابل توجهی از این گندم مفقود اس��ت. یک 

رقم بیش از ۹ هزار تن گندم مغایرت داشت.
وی ادامه داد: این موضوع ایجاب می کرد که این موضوع 
را با دقت بررس��ی کنیم که دادس��رای عمومی و انقالب 
گلستان وارد بررسی ش��د و اعضای هیئت مدیره شرکت 
تولیدی آرد و آسیاب شاهکوی شهرستان آق قال که این 
کس��ری میزان گندم در ش��رکت آن ها بود تحت تعقیب 
ق��رار گرفتند، رس��یدگی های قضایی انجام و محرز ش��د 
که این اقدام س��ودجویانه و مجرمان��ه را انجام دادند. در 
نتیجه با رأی ش��عبه ویژه رس��یدگی ب��ه اخالل در نظام 
اقتصادی کشور به لحاظ حجم زیادی که از این مفقودی 
صادر کرد که بر اساس آن ابوالحسن فاضلی فرزند حیدر 
مدیر عامل ش��رکت تولیدی آرد و آس��یاب شاهکوی آق 
قال به تحمل ۹ س��ال حبس، میرحس��ین شجاعی فرزند 
میرمه��دی عضو هیئت مدیره به تحمل ۹ س��ال حبس و 
آق��ای آق قویلی رادنیا فرزند آقا خان به تحمل ۵ س��ال 
حب��س عضو و نای��ب رئیس هیت مدیره محکوم ش��دند. 
همچنی��ن ب��رای هر س��ه متهم ضب��ط اموال ناش��ی از 
درآمد های ناش��ی از عمل مجرمانه و معادل بهای میزان 
گندم مفقودی یا کس��ر شده محکوم شدند که االن حکم 

صادره در حال اجرا اس��ت.

وی همچنین در پاس��خ به س��ئوال دیگری مبنی براینکه 
اخی��را آقای زاکان��ی مدعی ش��ده  که در جری��ان پرونده 
کرسنت دالالن این پرونده به حزب اعتدال و توسعه پول ها 
و چک هایی داده ان��د، از آقای نوبخت نیز به عنوان گیرنده 
پول نام برده ، پیش از این نیز در سال ۹۴ آقای میر کاظمی 
این ادعا را مطرح کرده بود آیا دراین سال ها قوه قضاییه به 
این موضوع ورود کرده اس��ت یا احیانا قسمت ورود دارد و 
اگر این ادعا کذب اس��ت آیا لزومی دارد بر ادعای مدعیان 
به عنوان کس��انی که موجب تشویش اذهان عمومی شده 
اند، رسیدگی شود؟ عنوان کرد: بار ها اعالم کرده ام کسانی 
که از هرگونه مفاس��دی مطلع می ش��وند به جای اعالم در 
رس��انه ها موضوع را با مستندات به مراجع قضایی منعکس 

کنند و مطمئن باشند که ما رسیدگی می کنیم.
اس��ماعیلی اظهار کرد: آن اطالعی که از س��ابق از پرونده 
کرس��نت دارم در آن پرونده قضایی رس��یدگی ش��ده این 
بحث ه��ا را ندیدم؛ اما اینکه چنین موضوعی وجود داش��ته 
و اع��الم نش��ده، االن اطالع��ی ن��دارم و در صورتیکه این 
موضوعات همراه با مس��تندات ب��ه مراجع قضایی منعکس 
شود مطمئن باش��ند و این اطمینان را می دهیم که حتما 
نسبت به موضوع رسیدگی می کنیم؛ اما اینکه هر حرفی در 
یک روزنامه ای، جلسه ای و س��خنرانی گفته شد، بخواهیم 
پرونده ای تش��کیل دهیم خیلی معلوم نیس��ت که مستند 

است یا نه.  مرکز رسانه قوه قضاییه

گ�روه رویکرد  شاید همه شعار »با روحانی تا ۱۴۰۰ «را 
به یاد داش��ته باش��ید اما این روزها خبر استعفای روحانی 
در حالی منتشر می ش��ود که دیگر همه می دانند این نیز 
بخش��ی از تاکتیک پیش��نهادی اصالح طلبان برای فرار از 

مسئولیت و تدوین برنامه برای انتخابات پیش رو است . 
پس از ماجرای افزایش ناگهانی و بی برنامه قیمت س��وخت 
ک��ه موجب ایجاد  آش��وب ها و اغتشاش��ات در ش��هرهای 
مختلف کش��ور ش��د، اصالح طلبان بار دیگر پروژه استعفای 
روحان��ی را کلید زدند. گرچه ش��اید در ابت��دای امر برخی 
چهره های سیاس��ی این جریان در مقابل پیشنهاد استعفای 
رئیس جمهور موضع گرفته باش��ند اما آنچه بدیهی اس��ت، 
مجم��وع رفتار اصالح طلبان حکای��ت از آن دارد که آنها در 
این زمینه همدلی و همراهی با مردم و حل مشکالت کشور  
را دنبال نمی کنند، بلکه به نظر می رس��د بیش��تر به دنبال  
مدیریت افکارعمومی و تکمیل خواس��ته های خود هستند 
که از ناحیه هرج و مرج و تشدید خشونت در کشور محقق 

می شود.
این اولین بار نیست که این تاکتیک از سوی اصالح طلبان 
ب��ه مرحله اجرا در می آید. درگذش��ته و در مقاطع مختلف 
این دس��تورالعمل از سوی اصالح طلبان به کار گرفته شده 
است.  در مجلس ششم، هم زمان با ارسال دو الیحه جنجالی 
ب��ه مجلس، عباس عبدی، رد این لوایح از س��وی ش��ورای 
نگهبان را عامل فروپاش��ی نظام جمهوری اسالمی دانست و 
تهدید کرد: »بقای نظام در گرو تصویب و تأیید لوایح تبیین 
اختیارات رئیس جمهوری و اصالح قانون انتخابات است. جز 
تصوی��ب و تأیید این لوایح، ه��ر برخورد دیگری که با آن ها 
صورت گیرد، نه تنها مشکالت نظام را حل نخواهد کرد بلکه 

ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود«.
وی تز »خروج از حاکمیت« در زمان مش��ارکتی ها را افش��ا 
و در این باره گفت: »در صورت تأیید نش��دن کامل این دو 
الیح��ه، اصالح طلبان از حاکمیت خارج خواهند ش��د؛ زیرا 
عماًل کاری از دست آن ها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم 
پاس��خ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته 

 جمعی رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس ششم است«.

با این حال همه می دانند اکنون این اقدام در واقع پوس��ت 
خربزه اصالح طلبان زیر پای دولت روحانی است.

چرایی انتقاد از دولت 
اصالح طلبان که از ابتدای دولت دوازدهم و افزایش مشکالت 
اقتصادی در کشور، در انتخابات یازدهم و دوازدهم از حسن 
روحانی حمایت کرده بودند برای فرار از مس��ئولیت  مسیر 
انتق��اد از دولت را در پیش گرفتند. دولتی که تدبیر امضای 
برجامش به جایی نرس��ید و ناکام مان��د و درحال حاضر با 
مشکالت اقتصادی زیادی دست به گریبان است. آنها حتی 
در این تدبیر خود به دروغ گفتند که جهانگیری نیز از این 

استعفا حمایت می کند. 
اص��الح طلبان با وارد ک��ردن انتقادات نس��بت به عملکرد 
دول��ت، در وهله اول مهیای رقابت ب��رای انتخابات مجلس 
شده و بعد هم برای حضور در رقابت های ریاست جمهوری 

آماده می شوند .  
با این حال علی ربیعی سخنگوی دولت در این باره تصریح 
کرد: بحث استعفای آقای روحانی در دولت مطرح نیست و 
در دولت هم این ایده مطرح نیست. من آقای جهانگیری را 

هم می شناسم و طرفدار چنین طرحی نیست.

چه کسانی استعفای روحانی را دنبال کردند 
کافی اس��ت نگاهی به اخبار منتش��ره در رسانه های کشور 
بیندازیم تا ببینم که چه کسانی پیشنهاد استعفای روحانی 
را مطرح کردند، »تئوری خلع یا اس��تعفای روحانی پس از 
شکست برجام« تِزی است که شخص حجاریان ۴ سال قبل 
آن��را مطرح کرد. پیش از این نیز عل��ی عبدالعلی زاده، وزیر 
دول��ت اصالحات در این باره گفت : وقتی دولت کاری برای 

مردم نمی کند، بهتر است رها کند و برود.
حاال مجدداً این تئوری در برنامه اصالح طلبان قرار گرفته و 
عباس عبدی از فعاالن اصالح طلب در این باره گفت : برای 
اولین بار در س��طح برخی از وزرا، چنین ایده ای مطرح شده 
و آنه��ا در مورد آن فکر می کنند، ت��ا  ببینند چه باید کرد. 
برخی از وزرا هم به این نتیجه رسیده اند که با ادامه این حد 
از تنش، دیگر کاری نمی شود کرد. شنیده ام که معاون اول 

رئیس جمهور هم، کم وبیش به چنین فکری رسیده است.
عب��دی افزود: دولت بعد از وقایع اخیر آبان و این س��طح از 
تنش ها، دیگر حتی قادر به تصمیم گیری در مس��ائل عادی 
خودش هم نیس��ت. چطور ش��ما می توانید انتظار داش��ته 
باش��ید که برای مشکالت اساس��ی مملکت، بتواند تصمیم 
بگیرد؟ یک طرف، دولت و بخش های وابس��ته به آن است و 
در س��وی مقابل، بخش های دیگر؛ و هرکسی که می تواند، 
در کاس��ه دولت می گذارد. حتی درون خود دولت هم، این 
اتفاقات دارد می افتد. ادامه این وضع، اصاًل به نفع هیچ کس 

نیست.
عبدا... ناصری، فعال سیاس��ی اصال ح طل��ب در مصاحبه ای 
اظهار داش��ت : روحانی به خاطر عملکرد نامناس��ب، هزینه 
سنگینی را به کش��ور تحمیل و کار مهم او می تواند جرأت 
استعفا دادن باشد. واقعیت این است که بخش اعظم جامعه 

او را قبول ندارد.

آخرین تیر ترکش 
در این میان برخی از کارشناس��ان سیاسی بر این باورند که 
دولت ب��رای وادار کردن ارکان نظام ب��ه مذاکره دوباره هر 
کاری می کن��د؛ یک بار چند هفته پی��ش در یکی از هفته 
نامه ه��ای اص��الح طلب تصمی��م دولت برای گ��ران کردن 

یکباره بنزین، دقیقا به همین موضوع ربط داده ش��د و این 
مس��اله را ج��زو تیر های آخر در چله کم��ان رئیس جمهور 
برای ایجاد اقناع جهت مذاکره دوباره خواند که البته خیلی 

در رسانه ها به آن پرداخته نشد.

مردم چه می گویند؟
افکار توقع دارند در حالی که در انتظار ش��نیدن پاسخ های 
روحانی به اقدامات خود هستند، استعفای یک مقام مسؤول 
در ش��رایطی که افکار عمومی در انتظار شنیدن پاسخ های 
اوس��ت، نوعی فرار از پاسخگویی است. این روندی است که 
اتفاقا در دولت دوم روحانی از س��وی برخی وزرا مش��اهده 
شده و از سال ۹۶ تا کنون ۵ نفر از وزیران دولت دوازدهم از 
مس��ؤولیت خود استعفا کرده اند که استعفای برخی از آن ها 
درست چند روز قبل از برگزاری استیضاح آن ها در مجلس 

اتفاق افتاده است.
این روندی اس��ت که اتفاقا در دولت دوم روحانی از س��وی 
برخی وزرا مش��اهده ش��ده و از س��ال ۹۶ تا کنون ۵ نفر از 
وزیران دولت دوازدهم از مسؤولیت خود استعفا کرده اند که 
اس��تعفای برخی از آن ها درس��ت چند روز قبل از برگزاری 

استیضاح آن ها در مجلس اتفاق افتاده است.
ب��ا این حال مردم می گویند که رئیس جمهور باید بماند و 

در مجلس بعدی پاسخگوی آنچه کرده، باشد.

در نهایت 
همه می دانند که علت اصرار همراهان روحانی بر اس��تعفا، 
فاصله گذاری تصنعی برای انتخابات به خاطر دس��تان خالی 
است و اصالح طلبان می خواهند تا حساب خود را از دولت 
ج��دا کنن��د، بطوری که عل��ی تاجرنیا در این ب��اره گفت : 

حمایت از روحانی، لطمه سنگینی به اصالح طلبان زد. 
با این حال چنین پیش��نهادی منافع  متعددی برای اصالح 
طلبان دارد و اگر هم محقق نش��ود حداقل منفعت آن این 
اس��ت که برای مدتی افکار عمومی را به خود مشغول کرده 

و از مسائل اصلی کشور منحرف می کند. 
زمین زدن دولت، حتی اگر ناکارآمد باش��د با سایر قطعات 
پازل همسان می شود و روند حرکت به  سمت بی دولتی در 
حقیقت از چاله به چاه افتادن است و تجربه معاصر بسیاری 
از کشورها نش��ان داده است که به مجردی که در کشوری 
دولتش س��قوط کند یا جنگ های داخلی آغاز می ش��ود، و 
اس��تقالل کش��ور به خطر افتاده وکش��ور دچار اختالل می 

شود . 
شاید هم این اقدام بخشی از دکترین شوک بر اساس مدل 
ع��راق و لبنان باش��د که می تواند کش��ور را ب��ا یک تالطم 
س��اختاری روبرو کند. ناآرامی سیاسی که ناآرامی اجتماعی 
را به دنبال خواهد داش��ت و استعفا در این زمان، بخشی از 

عملیات براندازی در نظر گرفته می شود. 
طرح اینگونه مباحث انش��قاقی بین مسئوالن و ملت بوجود 
م��ی آورد و ناامیدی را در بین مل��ت متجلی می کند، این 
نشانه آن است که ساختارهای حکومتی به جای اینکه کمر 
همت برای نجات مردم از وضعیت فعلی ببندند خودش��ان 
دچار تعارض ش��ده اند  و در پی زدن هم هستند و با همین 

اتفاق مردم خیلی ناامید می شوند.
رهبر انقالب  نیز در تابستان سال گذشته که در مقطعی که 
مباحثی چون اس��تعفای روحانی مطرح شده بود آب پاکی 
را روی دس��ت ارائه کنندگان چنین پیشنهاد هایی ریختند 
و فرمودن��د : بعضی ها جوری ح��رف می زنند، جوری اقدام 
می کنن��د که به اس��م این که می خواهیم اوضاع را درس��ت 
کنیم ... در نقش��ه دش��من کار می کنند، خودشان ملتفت 
نیس��تند. این هایی که خطاب می کنند به دولت که بایستی 
دولت برکنار بش��ود و از این قبیل حرفه��ا، این ها دارند در 

نقشه دشمن کار می کنند.
ایشان  تاکید کردند: نخیر، دولت باید با قّوت سِر کار بماند، 

کار ها را باید این دولت انجام بدهد.
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