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روابط میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
طی روزهای اخیر وارد تکرار روزهای بحرانی 
و جنگ شده است. منطقه قره باغ همچنان 
کانون مناقش��ات میان دو کشور است که در 
س��ه دهه گذشته به نزاع میان طرفین منجر 
ش��ده اس��ت نکته قابل توجه آن اس��ت که 
همچنان یک س��وال باقی اس��ت و آن اینکه 
این مناقشه به نفع کیست و چه عواملی مانع 
از خاموش ش��دن آتش جنگ میان طرفین 
شده است؟ برای پاسخ به این پرسش ارزیابی 
میدان جنگ امری قابل توجه است. هر چند 
ک��ه اختالفات میان ارمنس��تان و آذربایجان 
دارای س��ابقه ای قدیمی است و هر کدام به 
دنبال برت��ری در جنگ برای تثبیت مواضع 
خود هستند اما در تحوالت اخیر چند نکته 
قابل توجه و شاید جدید در سیر منازعات دو 

کشور مشاهده می شود.
 نخس��ت آنکه طی روزهای اخیر ارمنستان 
سفیر خود از تل آویو را با عنوان آنچه ارسال 
تس��لیحات از رژیم صهیونیس��تی برای باکو 
نامیده، فراخوانده است. اسناد نشان می دهد 
که رژیم صهیونیس��تی با هزینه های میلیارد 
دالری به دنبال ایجاد ساختارهای جاسوسی 
و امنیت��ی در آذربایجان و قفقاز اس��ت تا به 
واس��طه آن س��لطه به این منطقه و به ویژه 

منابع نفت و گاز آن را رقم زند.
دوم آنکه در مناقش��ه اخیر برخی کشورهای 
منطق��ه اق��دام به اع��زام جنگج��و از میان 
گروه های تروریس��تی در س��وریه به مناقشه 
ق��ره باغ کرده اند. هر چند که این کش��ورها 
همچون ترکیه ادعا دارند که به دنبال تقویت 
موقعیت آذربایجان در برابر ارمنستان هستند 
اما تجربه سوریه به خوبی نشان می دهد که 
این گروه ها نه تنها کمکی نخواهند بود بلکه 
با خوی وحش��ی گری و جنایتکاری به آتش 
بحران دامن می زنند. نتیجه این حضور قطعا 
کشتار بیشتر و ناآرامی های گسترده خواهد 
ب��ود که از مدیریت حامی��ان و بانیان آن نیز 
خارج خواهد شد که همچون سوریه و عراق 

به فاجعه انسانی مبدل می شود.
نکته مه��م آنک��ه جریان تکفیری س��اخته 
و پرداخت��ه آمری��کا و صهیونیس��تها علی��ه 
منطقه هس��تند که در این میان خواس��ته و 
یا ناخواس��ته در اش��تباه محاس��باتی برخی 
کشورهای منطقه به حمایت از آنها پرداخته 
اند که زمینه س��از تحقق اهداف سازندگان 
ای��ن گروه ها در بح��ران س��ازی در منطقه 
ش��ده اس��ت. دامنه این بحران سازی اکنون 
در منطقه قفقاز دیده می ش��ود در حالی که 
حلقه تکمیلی آن نیز اع��زام اعضا داعش به 
افغانستان است که بحران را در آسیای میانه 

و قفقاز نیز گسترش خواهد داد. 
 س��وم آنک��ه در روزهای اخی��ر جریان هایی 
مش��کوک به دنبال تحریک ه��ای قومیتی و 
دینی در منطقه هستند. به هر تقدیر اشتراکات 
دینی و قومی در میان ملتهای منطقه بسیار 
زیاد است به ویژه اینکه در گذشته، بسیاری 
از این کشورها تحت یک حاکمیت واحد بوده 
و لذا دارای نقاط اشتراک بسیار هستند. این 
اشتراکات فرهنگی، قومی و دینی و تاریخی 
قطعا می تواند مولفه ای برای پیوند بیش��تر 
کشورهای منطقه باشد که متاسفانه تاکنون 
این مهم محقق نش��ده است.  نکته مهم در 
مناقش��ه اخیر آنکه تحرکات��ی برای تحریک 
این اشتراک و تقسیم آنها میان ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان صورت گرفته است که 
هدف اصلی آن نیز کشاندن دامنه بحران قره 
باغ به سایر کش��ورهای منطقه است. هدف 
گذاری که بخشی از آن قطعا شامل طراحی 
علیه ایران می ش��ود. ایجاد شکاف در جامعه 
و تقسیم آن به حامیان جمهوری آذربایجان 
و ارمنس��تان و گرفتار س��ازی مس��ئوالن به 
موض��ع گیری به نفع یک��ی از این جریان ها 
هدفگ��داری ای��ن طرح را تش��کیل می دهد 
ک��ه قطعا در چارچ��وب منافع و امنیت ملی 
کشور نخواهد بود. این سیاست که همواره از 
سوی انگلیسی ها اجرا شده، توسط آمریکا و 
صهیونیستها نیز دنبال می گردد و در مناطق 
مختلف می توان آن را مشاهده کرد که نمود 
آن در بحران اخیر قره باغ اس��ت که س��عی 
دارن��د تا فتن��ه ای منطقه ای را ب��ه پاکنند.

واگذاری امور به متخصصان 
دیپلماسی 
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تعارض منافع دولتها و مردم!؟

ه��ر نظام حکومتی در ذات و سرش��ت خود نیازمند مقبولیت نزد مردم خویش اس��ت 
و هی��چ نظامی با هر ادعایی بدون داش��تن محبوبیت نزد مردم باقی نمی ماند. دولت ها 
ش��اکله ای از مردمند که وفق نظر قانون گذار بای��د وظایفی را در ازای دریافت هایی از 
خزان��ه برای بهت��ر اداره کردن امور مربوط به مردم بمنظور خرید خدمت از منتخبینی 
از همین مردم داشته باشند اما چگونه دولتی که وظیفه اصلی او خدمت به مردم است 
می تواند علیه منافع مردم عمل کند، نقطه مغفولی است که نابسامانی در اجرای قانون 

موجب آن میشود.
همه کش��ورها در جلوگیری از تقابل دولتها با مردم و مانع ش��دن از تضاد منافع بین 
دولت و مردم در قوانین خود، اصلی را رعایت می کنند که جلوی هزینه تراش��ی برای 
م��ردم را گرفته و دولت ها به م��رور زمان نتوانند مردم را با هر نیتی سرکیس��ه کنند. 
در قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران هم همین رعایت برای حفظ مردمی ماندن 
نظام از بدعت های دولتی بخوبی دیده ش��ده اس��ت. اصل ۵۳ قانون اساسی تاکید دارد 
که؛ » کلیه دریافت های دولت در حس��اب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه 
پرداخت ه��ا در ح��دود اعتبارات مصوب ب��ه موجب قانون انجام می گی��رد.« در قانون 
اساس��ی به این نکته دقیقاً اش��اره شده که هیچ درآمد و هزینه ای بدون رعایت قانون و 
خارج از نظارت دیوان محاسبات نباید انجام پذیرد، اما در طول ۴۲ سالی که از استقرار 
دولت ها در نظام جمهوری اسالمی گذشته هر سازمانی بخصوص شهرداری ها و نیروی 
انتظامی اختیار داش��ته اند درآمد اختصاصی داش��ته باش��ند و به عبارتی هر بخشی از 
دولت و حکومت برای خروج از نظارت عالیه قانونی دست خود را در جیب مردم کرده 
و با توجیهی درآمد اختصاصی ایجاد نموده که این درآمد شامل عبور از خزانه نمیشود 
و قانون��ی بر نوع هزینه آن مترتب نیس��ت. ۴۲ س��ال انحراف از مس��یر رعایت حقوق 
قانونی مردم امروز دولت را بر آن داشته که با هر وسیله ای خارج از رفتار مؤکد قانونی 
دست خود را در جیب مردم کرده و زندگی را بر مردم تنگتر نماید.بی توجه به رعایت 
چنی��ن امری ولو از روی خی��ر خواهی فاجعه ای را دامن زده ک��ه امروز دولت ها برای 
انجام وظایف قانونی مس��تقیماً از مردم مطالبه وجه میکنند. یا هر بخش��ی از حکومت 
ب��رای گذار خود از تنگنای بودجه، خود را محق به دریافت وجه بداند و دس��تگاههای 
نظارتی متوجه نش��ده اند که چه خیانتی با این چش��م پوشی با ساختار مردمی ماندن 
نظام موجب شده اند. اساساً تضاد منافع در هر زمینه ای میتواند موجب انحراف از مسیر 

قانونی  و اشاعه ظلم شود.
ام��روزه دلی��ل اصلی اینکه وزارت عل��وم و آموزش عالی ، کنکور را ک��ه باید نام آن را 
اپیدمی مرگبار آموزش گذاشت به این دلیل حذف نمی کند که دکان ۴۵ هزار میلیارد 
تومانی که برای مافیای آموزش بدس��ت عوامل خودی ایجاد شده متوجه همین فرایند 
درآمدی بداند. امروز هیچ دستگاهی از ارتکاب چنین ظلمی به اصل نظام مبری نیست. 
اگر رئیس جمهور ش��ب خواب کسری بودجه ببیند و صبح بدون رعایت قانون و مسیر 
درآمد دس��تور ۳برابر کردن نرخ بنزین را بدهد و مجلس و قوه قضاییه کشور در مقابل 
این تضاد منافع س��کوت کردند، در اصل بخش��ی از ریش��ه خود را خشکانده اند. اجازه 
بدعتی را داده اند که فردا دولتی که باید نوکر و خدمت گزار مردم از فقیر تا غنی بوده 
و قانون او را موظف به تبعیت از خود کرده، ارز حاصل از درآمد حکومت را با سلیقه و 
متکی به منویات خود قیمت و نرخ گذاری کرده و مابه التفاوت آن را در کسر بودجه ای 

فراقانونی هزینه کند.  
اگ��ر امروز محبوبیت نظام جمهوری اس��المی تحت تاثیر اقدامات دولت ها واقع ش��ده 
است، کامال مربوط به عملکرد دولت هاست. دولت ها تبعیض می آفرینند که تبعیض در 
هر ش��کل آن ضد عدالت است.امروز اگر مجلس به ظاهر انقالبی در جمهوری اسالمی 
قرار اس��ت آب آبروی ب��ه یغما رفته نظام را در کنش دولتها ب��ه محل خود باز گرداند 
اوال نباید آبس��تن عطایای دولتی شود و  ثانیاً به سمت اعمال قانون ولو بلغ ما بلغ برود 
و اال بی قانونی در کش��ور عدل هرج و مرج رفتاری اس��ت که نظام نظارتی ما دچار آن 

شده است. 

دبیرکل یک حزب اصالح طلب: 
به جای طرح استعفای روحانی از او بخواهیم 

درباره عملکردش توضیح دهد

دبیرکل حزب اصالح طلب هدا به طرح اس��تعفای حس��ن روحانی واکنش نشان 
داد و گفت که ما باید به جای طرح اس��تعفای حس��ن روحانی از او بخواهیم که 
درباره عملکردش در طول این 7 سال توضیح دهد و منتقدان نیز در یک فضای 

منصفانه به دولت نقد کنند.
عباس عبدی فعال سیاس��ی اصالح طلب چندی پیش )یکش��نبه 6 مهر ماه 99( 
طی یادداش��تی مجددا پیشنهاد اس��تعفای حسن روحانی را مطرح و تاکید کرده 
بود؛ »طی 10 ماه گذشته هیچ مشکلی حل نشده که بر مشکالت هم اضافه شده 
اس��ت. در این 10 ماه کدام چش��م انداز تیره بود که تیره تر نش��ده است، بنابراین 

عاقالنه نیست که این وضع ادامه یابد.«
عبدی نوش��ته بود: »از این رو حاال که اصولگرایان غالب، قدرت و اراده استیضاح 
را ندارند، پیشنهاد می کنم که روحانی شخصا دست به کار شود. کنار رفتن نه به 

معنای اعتراض، بلکه به معنای گشودن راه  برای حل ماجرا.«
احمد شریف دبیرکل حزب اصالح طلب هدا در اینباره گفت که آقای عبدی قبال 
هم چنین پیشنهادی داده بود و مجددا چون مجلس عوض شده و همسو با دولت 

نیست این پیشنهاد را مطرح کرده است.
وی می گوید: چندماهی از پایان عمر دولت باقی نمانده اس��ت بنابراین نیازی به 
اس��تعفا نیست. از سوی دیگر دولت مجری انتخابات است و باید انتخابات 1۴00 
را برگزار کند بنابراین احساس می شود بی دولتی ممکن است در تصمیم گیری ها 

هرج و مرج ایجاد کند و این مطلوب نیست.
این فعال سیاس��ی اصالح طلب تاکید کرد: ما باید به جای طرح اس��تعفای حسن 
روحانی از او بخواهیم که درباره عملکردش در طول این 7 س��ال توضیح دهد و 

منتقدان نیز در یک فضای منصفانه به دولت نقد کنند.
 پیشنهاد تئورسین های جریان اصالحات به روحانی برای استعفاء

اما پیش از این هم برخی دیگر از اصالح طلبان ایده اس��تعفای روحانی را مطرح 
کرده اند. به عنوان مثال عبداهلل ناصری، فعال سیاسی اصال ح طلب در مصاحبه ای 
با پایگاه انتخاب گفت: 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.
س��عید حجاریان تئوریس��ین جریان اصالحات نی��ز تاکنون چندین ب��ار درباره 
اس��تعفای حسن روحانی سخن گفته است. او نخس��ت در سال 9۴ در گفت وگو 
با نش��ریه اندیش��ه پویا گفته بود: »او ۳ سال قبل طی اظهاراتی گفته بود: »آقای 
روحانی اگر شکس��ت بخورد بحران در بحران ایجاد خواهد ش��د. فرض کنید که 
تواف��ق برجام در یک جایی به لحاظ اجرا شکس��ت بخورد و همه چیز هوا ش��ود. 
روحانی هم اس��تعفا می دهد و می رود، و یک نفر مثل معجزه ی هزاره ی سوم سر 

کار می آید. روحانی شکست می خورد.«
س��عید حجاریان مجددا در ۲1 اردیبهشت ماه 98 طی یادداشتی با عنوان »کدام 
اصالح طلبی؟ کدام بقا؟« بحث اس��تعفای حس��ن روحانی را تازه کرد و نوش��ت: 
»وج��ود و کارک��رد پارلم��ان به دلیل تناقض��ات و تعارضات ی��ا به تعبیری دیگر، 
»حاکمیت دوگانه« به طور جدی محل پرس��ش قرار گرفته است و شاید، تمهید 
»حاکمیت یگانه« و پایان دادن به این معضل، از معبر اس��تعفای رئیس جمهور و 
برگزاری همزمان دو انتخابات در اس��فندماه سال جاری بگذرد تا نتیجتاً، مجلس 

و دولتی همسو با روسای همسو تر بر مصدر امور قرار بگیرند.«
 واکنش ها به پیشنهاد استعفای روحانی

همانگونه که اش��اره ش��د عباس عبدی آذرماه س��ال 98 یک بار دیگر پیشنهاد 
اس��تعفای حس��ن روحانی را مطرح کرده بود که همین امر س��بب واکنش های 

بسیاری از سوی اصالح طلبان، مستقلین و اصولگرایان شده بود.

 علی ربیعی سخنگوی دولت پس از اینکه استعفای حسن روحانی در بهمن سال 
گذش��ته باال گرفت، به این شایعات پاسخ داد و گفت: »تا 1۲مرداد 1۴00 دولت 
در کنار مردم بوده و نگاه رو به جلو هم دارد. از این پس هم هر شایعه ای درباره 

استعفای رئیس جمهور را پیشاپیش تکذیب می کنیم.«
همچنین امیر محبیان کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی درباره مطرح ش��دن بحث 
استعفای رئیس جمهور گفته بود: »استعفا در این شرایط جدای از اینکه می تواند 
مشکالتی برای کشور به وجود بیاورد، یک سنت نادرستی نیز ایجاد می کند؛ این 
س��نت نادرست که وقتی کسی مدیریتی را بر عهده دارد و نمی تواند در مدیریت 
خود آنچنان که باید موفق باش��د و یا انتقاداتی نسبت به مدیریت او وجود دارد، 
اس��تعفا بدهد و برود. این کار مش��کلی را حل نمی کند مس��ئول اجرایی  با هر 
رویکرد سیاس��ی باید نهایتاً در برابر اقداماتش پاسخگو باشد و االاّ استعفا کردن و 

به کنار رفتن، بدون پاسخگویی می شود گریزگاه.
به عالوه، یداهلل طاهرنژاد عضو ش��ورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در این 
باره تصریح کرده بود: »کسانی که در شرایط فعلی کشور چه به دلیل محدودیت 
رئیس جمهور و از س��ر  دلس��وزی به آقای روحانی توصیه استعفا می کنند و چه 
ب��ه دلیل ناکارآمدی دولت این توصیه را  مطرح می کنند، در هر حال توجهی به 
مصلحت کش��ور کرده اند، بنابراین الزم است که این افراد در توصیه خود تجدید 

نظر کنند.«
 زیباکالم: ماندن یا رفتن روحانی مشکلی را حل نمی کند/استعفای روحانی 

بحث انحرافی و آدرس غلط دادن است
صادق زیبا کالم تئوریس��ین جریان اصالحات در گفتگو با فارس، درباره پیشنهاد 
عباس عبدی اظهار داش��ت: کناره گیری کردن یا نکردن آقای روحانی چیزی را 
عوض نمی کند. مش��کل اساسی صرف نظر از عملکرد آقای روحانی این است که 
۲۴ میلیون نفری که ۳ س��ال و نیم قبل به آقای روحانی رأی دادند این پرس��ش 
را دارند که چرا سیاست داخلی و خارجی آقای روحانی در این مدت تغییر کرده 

است؟
زیباکالم می گوید که پیشنهاد عباس عبدی برای استعفای حسن روحانی آدرس 
اشتباه دادن و بحث انحرافی است. این که آقای روحانی قبول مسؤولیت می کرد 

یا نباید قبول مسؤولیت می کرد بحث دیگری است.
وی ادام��ه داد: مه��م تر از این که آقای روحانی کن��ار برود یا تا پایان دولت باقی 
بماند پرداختن به این پرس��ش بسیار مهم تر اس��ت و این که چرا حسن روحانی 
سیاست داخلی و خارجی خود را پس از سال 96 تغییر داده است و این موضوع 

باید به بحث گذاشته شود.  فارس
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سخنگوی کمیسیون خبر داد:

طرح جدید کمیسیون آموزش 
مجلس برای حذف مافیای کنکور
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نگاهی به اظهارات متناقض دولت به جای پاسخگویی به مردم  

مجازات رعایت نکردن پروتکل ها 
در تهران شدیدتر است

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

صفحه 2


