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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

استعفای روحانی به نفع چه گروهی 
خواهد بــود؟ بازنده ترین بازنده خود او 
خواهد بود؛ مخالفانش خواهند گفت، 
اســتعفا کرده تا بــر ناتوانی اش صحه 
بگذارد. در کنار او اعتدال و اعتدالگرایان 
هم خواهنــد باخت کــه اولین تجربه 
از اداره کشور به دســت آنها به چنین 

فرجامی رسید. 
بازنده بعدی، اصولگرایان خواهند 
بود؛ زیرا در آســتانه پیــروزی و قبل از 
آنکه بتوانند پشت حریف را روی تشک 
کشتی به خاک برسانند، حریف از ادامه 
بازی انصراف داده است. در واقع در این 
وضعیت که اصولگرایان خود را در یک 
قدمی پیــروزی می دانند، اســتعفای 
روحانی، همــه نقشــه های آنها برای 
خرد کــردن دولت را نیمــه کاره باقی 
می گذارد؛ به ویژه آنکه اصولگرایان در 
تالش هستند تا به مردم ثابت کنند که 
این حاصل رأی آنهاست و زین پس رأی 

درست، رأی به اصولگرایان است. 
در همین راســتا عبــداهلل گنجی، 
مدیر مســئول روزنامه مخالف دولت و 
اصولگرای جوان در توئیتر نوشته است: 
»استعفای روحانی مطالبه انقالبیون 
نیســت. اگر مردم رای دهنده به مزایا 
ومعایب دولت ناشی از رأی خود برسند 

در انتخاب بعدی ریل را عوض می کنند. 
تغییر مردم ساالری باید اینگونه محقق 
شود. انقالبیون به دنبال قهرمان سازی 
از بازندگان نیستند. علت اصرار همراهان 
روحانی بر استعفا، فاصله گذاری تصنعی 
برای انتخابات به خاطر دســتان خالی 

است.«
ائتالفی که کان لم یکن می شود

و اما اصالح طلبان؛ آنها بیشــترین 
نفع را از این اســتعفا خواهند بُرد؛ البته 
نفعی که قطعی نیست و احتماال نسیه 
باشــد؛ اما همین احتمال هــم برای 
اصالح طلبانی کــه امیدی به انتخابات 
اسفند ندارند، غنیمت است.  ایده آنها 
این است که روحانی استعفا کند و دوم 
اســفند، انتخابات ریاست جمهوری 
همراه با انتخابات مجلس، برگزار شود؛ 
انتخاباتــی زودهنگام.  اولیــن فایده 
اســتعفای روحانی برای اصالح طلبان 
فروپاشی دولتی اســت که در ائتالف 
با آنها بوده و آنها در ایــن مدت هر چه 
کوشیده اند نتوانســته اند از زیر بار این 
ائتــالف و مســئولیت هایش بیرون 
بیایند. با استعفای روحانی، این ائتالف 
خود به خود کان لم یکن تلقی شــده و 
اصالح طلبان نفــس راحتی خواهند 

کشید. 
تنور گرم دو انتخابات

امتیاز دیگرش برای اصالح طلبان این 

است که می توانند تنور انتخابات را گرم 
کنند و همزمان سبد رأی خود برای هر 
دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری 
را پُر کنند. تحلیل آنها از انتخابات این 
اســت که هرگاه میزان مشارکت باال 
باشــد، احتمال پیروزی اصالح طلبان 
نیز باال می رود و هــرگاه انتخابات کم 
رمق و مشارکت کم باشد، برنده میدان 

اصولگرایان خواهند بود.
با توجه به نارضایتی های گسترده از 
شرایط موجود کشور نیز پیش بینی ها 
حاکی از عدم مشــارکت گسترده در 
انتخابات است. تا جایی که بسیاری از 
تحلیلگران سیاسی از اصولگرایان گرفته 
تا اصالح طلبان، مجلس آینده را در دست 

اصولگرایان تندرو می بینند و دســت 
اصالح طلبان به دلیل عملکردشان در 

این میان بسته خواهد بود. 
اما اســتعفای روحانی این وضعیت 
را تغییــر خواهــد داد. اصولگرایــان 
پایــگاه اجتماعــی چندانــی ندارند، 
اعتدال گرایان نیز تجربه ناکام استعفا و 
فروپاشی دولتشان را دارند؛ در این میان 
اصالح طلبان می توانند این بار با برند خود 
و بدون هرگونه ائتالفی وارد میدان شوند 
و رأی ها را از آِن خود کنند؛ هرچند که 
سد شورای نگهبان را در پیش روی خود 
دارند؛ اما به هر حال اگر به نتیجه برسند، 

پیروزی بزرگی است.  
 باز هم پای جهانگیری

 در میان است
همین محاسبه سرانگشتی از سود 
و زیان استعفای روحانی است که باعث 
شده اصولگرایان به شدت بر آن بتازند و 
اصالح طلبان صالحش بدانند و دولت 
انکارش کند.  اولین بــار چندی پیش 
سعید حجاریان این ایده را مطرح کرد، 
اما آنچه سر و صدا به راه انداخته گفتگوی 
تازه عباس عبدی با نشریه صداست که 
در آن بعد از آنکه استدالل های خود برای 
اســتعفای روحانی را مطرح می کند، 
می گوید: »برخــی وزرای دولت نیز به 
این نتیجه رسیده اند که با ادامه این حد 
از تنــش دیگر، کاری نمی شــود کرد. 
شنیده ام که معاون اول رئیس جمهور 
هم، کم  و بیش به چنین فکری رسیده 
اســت.« بعد از این ســخنان عبدی، 
رســانه های اصولگرا بر این نکته تاکید 
کردند که جریان اصالحات از درون خود 
دولت، می خواهد دولت را زمین بزند و با 
توجه به اینکه اسحاق جهانگیری نماد 
اصالحات در دولت است، موافقت او با 

استعفای روحانی، به همین معناست. 
چنین حاشیه هایی برای جهانگیری 
مسبوق به ســابقه اســت؛ پیشتر نیز 
اســتعفای خود او مطرح شــده بود و 
گفته می شد که روحانی در جلسه ای 
به جهانگیری تاخته و گفته اســت که 
»شما اصالح طلبان به دنبال سرنگونی 
دولت هستید.« اما این ادعاها درست 
باشد، یا غلط، دیروز سخنگوی دولت آنها 
را تکذیب کرد.  علی ربیعی در نشست 
خبری اش گفت: »استعفا و کنار رفتن در 
دولت مطرح نیست و آقای جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهــور هم چنین 
ایده ای ندارد.« ربیعــی تاکید کرد که 

دولت تا آخرین لحظــه به تعهد خود با 
مردم پایبند است.

کشوری شبیه لبنان و عراق؟
اما گذشته از بازی های سیاسی، نکته 
مهمتر درباره استعفای روحانی تبعات 
آن برای امنیت ملی اســت. بســیاری 
معتقدند که در شرایط متزلزل و ملتهب 
فعلی، این اقدام بی ثباتی در اداره کشور 
و در پیــش گرفتن سرنوشــت عراق و 

لبنان است. 
این ایده بیشتر از سوی اصولگرایان 
مطرح می شــود. برای مثــال کیهان 
درباره آن نوشته است: »طنز بی نمک 
ماجرای عباس عبدی این اســت که 
او در گفتگو با نشــریه صدا )وابسته به 
حزب منحله مشــارکت( خواســتار 
استعفای رئیس جمهور شده و حال آن 
که کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز 
به آرامش و ثبات دارد. اما طیف متبوع 
وی همان گونه که در دولت دوم خاتمی 
مأمور بودند شعار خروج از حاکمیت و 
استعفای خاتمی را سر دهند، اکنون نیز 
به تبعیت از نقشه مشترک آمریکا برای 
ایران و عراق و لبنان، مأمورند خواستار 

استعفای رئیس دولت شوند.«
اسداهلل بادامچیان، دبیرکل حزب 
موتلفه اسالمی نیز دیروز در جمع دبیران 
این حزب به همین موضوع اشاره کرد و 
گفت: »نقد مدیریت ها و مدیران دولت به 
نفع دولت است تا اشتباهات و غفلت های 
خود را جبران کند. این راه درســت و 
تحلیل دقیق اوضاع ماست، ولی هر گامی 
که در جهت بی ثباتی برداشــته شود، 
انحرافی اســت. جریان صهیونیستی 
ـ غربــی در لبنــان، بعث در عــراق و 
اصالح طلبان مورد حمایت آمریکا در 
ایران در مسیر بی ثباتی و بی دولت سازی 
حرکت کرده و بر طبل استعفای دولت 
می کوبند. همین جریان، همزمان ساز 
مذاکره را هم می نوازند تــا این پروژه را 

تکمیل کنند.«
در مقابل امــا کســانی در جریان 
اصالحات، اســتعفای رئیس دولت را 
محرکی برای پایان رخوت و خمودگی 
موجود در اداره کشــور و مایه پویایی و 
امید می دانند. در همین راستا محمد 
علی نمــازی، عضو شــورای مرکزی 
حزب کارگزاران سازندگی درباره ایده 
استعفای حســن روحانی به »فرارو« 
گفته است: »اوضاع اعمال قوه مجریه و 
به تبع آن اداره کشور خوب نیست و الزم 

است فضای سیاسی و به همراه آن اوضاع 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 
تغییر یابد. برای این امر ابتدا نیاز به یک 

شوک است.«
»دولت باید با قوت سر کار بماند«

بدیــن ترتیب بــه نظر می رســد 
اصالح طلبان در بن بست حیات سیاسی 
خود در پی پیدا کــردن راه هایی برای 
نجات از این بن بست هستند و در این 
مسیر قصد کرده اند که راه استعفا را هم 
محک بزنند؛ اما بعید به نظر می رسد این 
ایده عملی شود، مگر اینکه اتفاق خاصی 
در روزها و ماه های آینــده رخ دهد که 

معادالت را تغییر دهد. 
در غیر این صــورت باید گفت که 
استعفا یا اســتیضاح روحانی پیش از 
این بارها مطرح شــده است. محمود 
احمدی نژاد، آبان پارسال طی نامه ای 
به رهبر انقالب ماننــد اصالح طلبان 
پیشنهاد انتخابات زودهنگام را مطرح 
کرد و نوشــت: »برگزاری فوری و آزاد 
انتخابات ریاست جمهوری و مجلس 
شورای اسالمی، البته بدون مهندسی 
شــورای نگهبان و دخالت نهادهای 
نظامی و امنیتی و آزاد گذاردن مردم 
برای انتخــاب، یک ضــرورت فوری 

است.«
مجلس نیــز چندین بــار موضوع 
استیضاح و استعفای روحانی را مطرح 
کرده اما مقام معظم رهبری در پاسخ به 
تمام این تحرکات گفتند: »این هایی که 
خطاب می کنند به دولت که باید دولت 
برکنار بشود و از این قبیل حرف ها، دارند 
در نقشه دشــمن کار می کنند. نخیر، 
دولت باید با قّوت سِر کار بماند، کار ها را 

باید این دولت انجام بدهد.«

ایده تازه اصالح طلبان به نفع چه کسی خواهد بود؟

برنده و بازنده استعفای روحانی

خبر

معاون وزیــر امور خارجه کشــورمان درباره 
احتمال آغاز مذاکره میان ایران و آمریکا در سفر 
آقای روحانی به توکیو گفت: خیر چنین برنامه ای 

وجود ندارد.
ســید عباس عراقچی در جمــع خبرنگاران 
درباره خرید نفت ایران از سوی ژاپن گفت: بستگی 
به دولت ژاپن دارد، این کشور از خریداران قدیمی 
ایران است و سابقه تعامالت ما به بیش از چندین 
دهه می رســد. ما درک می کنیم فشارها و موانع 
موجود مشکالتی را ایجاد کرده است و امیدواریم 

با تدابیری که اندیشیده می شود دولت و کمپانی 
های ژاپن بتوانند به ایــران برگردند اما تحریم ها 

موانع جدی ایجاد کرده است.
وی در پاســخ به این پرســش که گفته شده 
مهمترین موضوع مذاکره آقای روحانی در توکیو 
مساله هسته ای گفت: مسائل دو جانبه است و طیف 
وسیعی از مسائل را در بر می گیرد، در عین حال هم 
درباره مسائل منطقه و بین الملل رایزنی خواهیم 
داشت، هم در حوزه خلیج فارس با مسائل مهمی رو 
به رو هستیم و هم در بحث برجام و سیاست آمریکا 

و فشار حداکثری اش صحبت خواهد شد. عراقچی 
در پاسخ به ســوالی درباره حضور ژاپن در ائتالف 
آمریکایی در خلیج فارس هم تاکید کرد که ژاپن 

قصد ندارد در این ائتالف آمریکایی حضور یابد.
عراقچی درباره احتمال تصویب FATF در 

جلسه سران قوا هم اظهار بی اطالعی کرد.
معاون ظریف در پاســخ به ایسنا درباره سفر 
رئیس اینســتکس به ایران که بــه زودی انجام 
می شود اظهار کرد: تعامالت بین اینستکس و نهاد 
متناظر ایرانی به مراحل نهایی خود نزدیک شده 

است و اخیرا یاداشت تفاهمی بین این دو شرکت 
امضا شده است و امیدواریم ظرف روزهای آینده 
اولین تعامالت بتواند صورت گیرد، البته تعامالت 
بین شرکت های تجاری انجام می شود و اینستکس 
و ساتما تهاترات مالی آنها را انجام می دهند. یک 
مکانیزم پیچیــده دارد امیدواریم طی روزهای 

آینده راه بیفتد.
وی در پاســخ به اینکــه این میزان 

تعامالت تجاری از نظر ایران کافی است 
یا خیر، گفت: حتما کافی نیست اما 

می تواند بخشی از تجارت بین ایران و اروپا را تامین 
کند. این نشان دهنده عمل اروپا به تعهداتشان در 
چارچوب تعهدات 11 بندی شان نیست که هنوز 

هم عملیاتی نشده است.

عراقچی: 

مذاکره ایران-آمریکا در سفر رئیس جمهور به ژاپن مطرح نیست
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استیضاح زنگنه منتفی شد
جالل میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با تسنیم از منتفی شدن 
طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، خبر داد 
و گفت: طراحان این اســتیضاح به این جمع بندی 
رسیدند که در شرایط فعلی استیضاح وزیر نفت به 
صالح کشور نیست و به همین دلیل از این موضوع 
انصراف دادند. وی ادامه داد: کمیسیون نیز پس از 
جمع بندی طراحان استیضاح گزارشی به هیئت 
رئیســه مجلس درباره این طرح به هیئت رئیسه 
ارائه نخواهد کرد. گفتنی اســت نمایندگان طراح 
استیضاح زنگنه به دلیل شیوه افزایش قیمت بنزین 

به دنبال استیضاح وزیر نفت بودند.
    

 استیضاح وزیر 
آموزش و پرورش منتفی شد

میرحمایت میرزاده، ســخنگوی کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت که 
با توجه به پس گرفتن تعدادی از امضاهای متقاضیان 
استیضاح وزیر آموزش و پرورش، این استیضاح از حد 

نصاب افتاد و منتفی شد.
    

امضاکنندگان استیضاح وزیر 
کشور تحت فشارند 

علی مطهــری، در خصــوص آخرین وضعیت 
استیضاح وزیر کشور گفت: استیضاح کنندگان از 
جا های مختلف تحت فشار هستند؛ از جمله برخی 
از اســتانداران برای پس گرفتن امضای استیضاح 
کنندگان فعال هســتند. اگر آن ها به این کار خود 
ادامه دهند، اسامی شان را اعالم می کنیم. وی افزود: 
این اســتیضاح ۴۴ امضا دارد و به کمیسیون امور 
داخلی و شورا ها ارجاع شــده است. امروز دوشنبه 
۲۵ آذر ادامه جلسه کمیسیون برگزار می شود که 
در صورت باقی ماندن حداقل 1۰ امضا فردا)۲6 آذر( 
در جلســه علنی مجلس اعالم وصول خواهد شد. 
مطهری تاکید کرد: امضاکنندگان ثابت قدم هستند 

و تحت تاثیر فشار ها قرار نمی گیرند.
    

 موضوع قطع اینترنت 
به هیچ وجه مطرح نیست

علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری 
دیروز خود، دربــاره گمانه زنی هــا پیرامون قطع 
اینترنت در کشور، به جلسه شــورای عالی فضای 
مجازی اشاره کرد و گفت: در این جلسه همگان با 
اجماع کامل بر تداوم دسترســی مردم به اینترنت 
آزاد تاکید کردنــد. به هیچ وجه نــه تنها موضوع 
قطع اینترنت مطرح نیست، بلکه گسترش ارتباط 
اینترنت ایرانیان هم مورد تاکید قرار گرفته است. 
به اعتقاد من این جلســه هم به ابهامات پاسخ داده 
و هم شرایط سیاســتگذاری آتی را مشخص کرده 
است. دولت یازدهم به گسترش اینترنت تالش کرده 
است، این دولت سبب گسترش بازار دیجیتال شده 
است. ربیعی افزود: آنچه که مطرح است تکمیل زیر 

ساخت های شبکه ملی است.
    

رئیسی: 
دادستان ها وضعیت بازداشتی های 

اخیر را روشن کنند
ابراهیم رئیســی، رییس قوه قضاییه در جلسه 
مســئوالن قضایی گفت: دادســتان های محترم 
در تهران و در شهرســتان ها وضعیت بازداشتی ها 
را روشــن کنند. تالش خوبی در این جهت انجام 
دادند که جا دارد هم تقدیر کنــم و هم تاکید کنم 
تا حصول نتیجه نهایی کار را دنبــال کنند. وی با 
تاکید بر اینکه مساله حقوق عامه یک مساله بسیار 
مهم و محوری است، گفت: هم همه مسئوالن باید 
نسبت به حقوق مردم همت کنند و هم دستگاه های 
مسئول و دادستان کل و دستگاه بازرسی باید آن را 
پیگیری کنند و باز هم تاکید می کنم مساله ضرورت 

پاسخگویی در این میدان است.
    

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
بارها دستمان را به سوی ایران 

دراز کرده ایم
مورگان اورتاگوس، ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در حاشیه »فروم دوحه« در گفت وگو با شبکه 
الجزیره با بیان اینکه امیدواریم ایران به میز مذاکرات 
بازگردد، گفــت: بارها برای انجــام همکاری های 
دیپلماتیک دست مان را به سوی ایران دراز کرده ایم؛ 
اواخر هفته گذشــته زمانی که برایــان هوک در 
بازگرداندن شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران 
موفق شد با او کار می کردم، هوک همانند پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا تاکید کرد که اگر ایران در این مسئله 
جدی باشد ما آماده تداوم گفت وگو های کنسولی 
با آن هستیم. وی همچنین تاکید کرد: تا زمانی که 
ایران به طور جدی به میز مذاکرات برنگردد تحریم ها 

را برنمی داریم.

دبیرکل حزب موتلفه 
اسالمی می گوید: جریان 

صهیونیستیـ  غربی 
در لبنان، بعث در عراق و 

اصالح طلبان مورد حمایت 
آمریکا در ایران در مسیر 

بی ثباتی و بی دولت سازی 
حرکت کرده و بر طبل 

استعفای دولت می کوبند. 
همزمان ساز مذاکره را هم 

می نوازند تا این پروژه را 
تکمیل کنند

اولین فایده استعفای 
روحانی برای اصالح طلبان 

فروپاشی دولتی است که در 
ائتالف با آنها بوده و آنها در 

این مدت هر چه کوشیده اند 
نتوانسته اند از زیر بار این 
ائتالف و مسئولیت هایش 
بیرون بیایند. با استعفای 
روحانی، این ائتالف خود 
به خود کان لم یکن تلقی 

خواهد شد

جهانگیری گفت: در دهه نود دو شوک تحریم ها در سال ۹۰ 
و ۹۷ قدرت خرید مردم را کاهش داد. در سال نود گفتند اجازه 
می دهیم یک میلیون بشکه نفت صادرات کنید. درآمد سال ۹۰، 
11۸ میلیارد دالر و سال ۹1، 6۸ میلیارد دالر بود. در سال ۹۷ 
گفتند تالش می کنیم که صادرات نفتی ایران به صفر برسد. االن 
به خاطر گوش های نامحرم نمی گویم چه میزان صادرات نفت 

داریم، ولی میزان صادرات نفت به شدت کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری عصر دیروز در مراسم 
تجلیل از مهندس محسن خلیلی عراقی در محل اتاق بازرگانی، 
افزود: در این شرایط که زندگی مردم در شرایط سخت است، 

باید در دولت و نظام یک صدا بشنویم، ولی این علیه آن و آن علیه 
این صحبت می کند. مردم متحیر می شوند و می گویند آیا ما 

فراموش شده ایم؟
وی در ادامه با اشاره به اینکه اشکالی ندارد به مردم صادقانه 
بگوییم کجا اشــتباه کرده ایم، گفت: باید به بخش خصوصی 
بیشتر از ســایر زمان ها توجه کرده و نگاه پیمانکارانی به آنها 

نداشته باشیم زیرا آنها شریک توسعه ایران هستند.
جهانگیری همچنین اظهار کرد: راهی جز صنعتی کردن 
ایران نداریم. من از بخش خصوصی همیشــه دفاع می کنم. 
من بخش خصوصی را به عنوان محور اصلی توسعه ایران قبول 

دارم و تاکید دارم از نظرات بخش خصوصی در تصمیم سازی 
استفاده شود.

وی با بیان اینکه تحریم ها، مشکالت ساختاری اقتصاد و 
ضعف های مدیریتی برای کشور مشکل درست کرده، تصریح 
کرد: این چالش ها در برابــر فرصت هایی که ایران دارد، ناچیز 
است. می توانیم با کمک هم ایران را از هر پیچ خطرناک عبور 
دهیم. مهم این است که این اراده در همه ما شکل بگیرد. آمریکا 
می خواست اقتصاد ما را نابود کند اما فعاالن اقتصادی، اقتصاد 

کشور را سرپا نگه داشته اند. 
معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: دولتمردان، 
نخبگان، دانشگاهیان، بخش خصوصی در فکر افق گشایی برای 
کشور باشند. دشمن می خواهد آینده را مبهم نشان دهند و ما 
نباید اجازه دهیم ملت ایران احساس کند آینده ای وجود ندارد 
و باید از فرسایش سرمایه های مادی و معنوی کشور جلوگیری 

کنیم، امید اجتماعی را تقویت کنیم.

جهانگیری:

صادرات نفت به شدت کاهش یافته؛ میزانش را نمی گویم 


