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سرمقاله

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: آن ها که قبال مسؤول بوده و اموال را برده اند باید برگردانند؛ 
از بگیر و ببندها نگران نشوید و نهراسید، انقالب زنده تر می شود.

، پروی��ز فتاح، رئیس بنیاد مس��تضعفان عصر روز ۲۹ مردادم��اه در جمع فعاالن فرهنگی 
سیاسی دانشگاه های کشور در دانشگاه فردوسی مشهد درباره ادعای تغییر ماهیت انقالب 
اس��المی، گفت: طبق فرم��وده رهبر معظم انقالب در بیانی��ه گام دوم با وجود همه فرازو 
نش��یب های طی ش��ده در ۴۰ سال گذشته، جان انقالب به لطف خدا محفوظ مانده است؛ 
برخی که مدعی تغییر ماهوی انقالب هس��تند، اتفاقات درونی انقالب را با انحراف اس��اس 

آن اشتباه گرفته اند.
رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه انقالب اسالمی کارش را کرده است و دنیا عزت این 
نظ��ام را به خوبی درک می کند، ادامه داد: ای��ن عزت به خاطر وجود رهبرمعظم انقالب و 
پایداری مردم و نیروهای مؤمن و وفادار اس��ت و ماهیت انقالب را همین ها شکل می دهد. 
ما باید در ش��رایطی که خیلی ها از قطار انقالب پیاده می ش��وند، نگران خودمان باشیم نه 
انقالب؛ انقالب صاحب دارد و محفوظ اس��ت و اگر ما قدرناشناس��ی و تحلیل های نادرست 

داشته باشیم، انقالب از دست ما می رود نه از دست نظام.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به این فرموده رهبر معظم انقالب که »هر 
جا هس��تید همان جا را آباد کنید«، به مرور اقدامات خود در این راس��تا پرداخت و گفت: 
همیشه هر جا هستم خود را سرباز انقالب و والیت می دانم؛ در کمیته سعی کردیم ضمن 
خودکفایی و اش��تغالزایی برای خانواده ها، می��زان پرداختی ماهانه و نیز حامیان مردمی را 
افزایش دهیم. امسال همه خانواده های تحت پوشش خانه دار می شوند؛ سرعت رسیدگی ها 

خوب بود ولی تورم از ما جلو می زد.
فتاح با تاکید بر اینکه اکنون دیگر وقت ش��عاردادن نیس��ت و باید وارد میدان عمل شویم، 
تصریح کرد: ما ازسیس��تم اداری ناامید هستیم؛ برای ادامه این حرکت عدالتخواهانه همه 
باید در میدان مطالبه گری حضور داش��ته باش��ند، اعم از مردم و دانش��جویان، زیرا ما به 

اندازه ای می توانیم بایستیم که حمایت مردمی داشته باشیم.
رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به هشدارهای قرآن نسبت به پرهیز از دنیاپرستی به  ویژه 
برای مس��ئوالن گفت: مقام نظام اس��المی نمی تواند کاخ نشین باشد؛ ما انقالب کردیم که 
سرمایه مردم دست خودشان باشد نه اینکه از شاه بگیریم و خودمان استفاده کنیم. حتی 
آن ها که قبال مسئول بوده و اموال را برده اند باید برگردانند؛ از بگیر و ببندها نگران نشوید 

و نهراسید، انقالب زنده تر می شود.
وی در ادامه به ضعفی کلیدی در جامعه دانش��جویی اش��اره و خاطرنش��ان کرد: ما پیش 
از انق��الب همه کتاب های عالمه ش��هیدمطهری و ش��ریعتی را به مح��ض خروج از چاپ، 
می خواندیم و مس��ابقه کتابخوانی داش��تیم و مباحثه می کردیم، ولی جوانان امروز بیشتر 
سایتی و رسانه ای هستند و توجهی به کتاب ندارند؛ نیروهای ارزشی باید باسواد باشند تا 

بتوانند در گام دوم انقالب موثر واقع شوند.
فتاح در پاس��خ یکی از دانش��جویان مبنی براینکه چرا تاکنون برای مص��ادره اموال بنیاد 
مستضعفان اقدام نشده است، گفت: تاکنون خیلی کارها شده ولی سرعت کم بوده و هنوز 
کارهای برزمین مانده زیاد است. در این میان دانشجو باید فریاد جامعه باشد؛ صدای رسا 

و مطالبه شما بسیار مهم است. مسئوالن به تنهایی نمی توانند.
مرکزارتباطاتنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاهها

م��رداد ماه در حالی ب��ه پایان راه رس��یده که کمتر 
از ۲۰ روز دیگ��ر اعض��ای گ��روه 1+5 فرصت دارند 
ت��ا به تعهدات برجامی خود عمل ک��رده در غیر این 
ص��ورت جمهوری اس��المی ایران، فاز س��وم مصوبه 
ش��ورای عالی امنیت ملی مبنی بر تعلیق گام به گام 
تعهدات برجامی را بر خواهد داشت. اقدامی که قطعا 
هزینه های بسیاری برای طرف های مقابل در پی دارد 
بویژه اینکه جمهوری اسالمی در ماه های اخیر نشان 
داده که اهل بف زدن نیس��ت و هر آنچه که بگوید را 

اجرایی خواهد کرد. 
در این میان یک نکته قابل تامل مش��اهده می ش��ود 
و آن ادبیات گفتاری تقریب��ا جدید غربی ها در قبال 
برجام است. آنها که زمانی از واژه حفظ برجام، تالش 
ب��رای حفظ و ماندگاری برج��ام، پایبندی طرفین به 
برجام، صحب��ت می کردند اکن��ون از واژه احترام به 
برجام استفاده می کنند چنانکه امانوئل ماکرون رئیس 
جمهور فرانسه در دیدار با پوتین همتای روسی اش، 
از احترام به برجام سخن گفته است.  حال این سوال 
مطرح می ش��ود که معنای این احترام چیست و این 
امر وظیفه کدام کشورها است؟ اگر مقصود از احترام 
به برجام، احترام ایران به برجام است که تمام شواهد 
و م��دارک حکای��ت از احترام کامل ای��ران به برجام 
دارد چنانک��ه آژانس بین المللی ان��رژی اتمی نیز به 
آن بارها اذعان کرده اس��ت. حتی جمهوری اسالمی 
ایران تعلیق گام به گام تعهدات برجامی را بر اس��اس 
حقوق خود در برجام ) بندهای ۲6 و 36( انجام داده 
است لذا مس��ئله لزوم احترام به برجام شامل احترام 

گذاشتن ایران نمی شود. 
اگ��ر منظ��ور احترام گذاش��تن طرف ه��ای مقابل به 
برجام باش��د که در این صورت این جمله جای تامل 
دارد. آمریکا بخش��ی از برجام بوده است که به اذعان 
جهانی��ان نه تنها اقدامی برای برداش��تن تحریم های 
ایران صورت نداده بلکه در نهایت نیز از برجان خارج 
و تحریم های گسترده تری را نیز علیه ایران وضع کرده 
است. انگلیس نیز که سابقه رفتارهای خصمانه  آن از 
قرن نیز گذش��ته و حداقل آن از زم��ان کودتای ۲8 
مرداد محور بحران سازی علیه ایران بوده نیز هر چند 
ک��ه در ظاهر در برجام مانده ام��ا در عمل از نقاضان 
اصل��ی برجام بوده و ش��انه به ش��انه آمریکا حرکت 
کرده اس��ت که نمود آخرین آن را در دزدی دریایی 
و توقیف کش��تی نفت کش ایران��ی در جبل الطارق 
می توان مش��اهده کرد. اقدامی که البته با اقتدار این 
مواجه و این رژیم مجبور به عقبگرد شد اما در مجم.ع 
کارنامه انگلیس عدم اجرایی برجام و بی احترامی های 

متعدد آن به برجان را نشان می دهد. 
آلم��ان نیز که بخش��ی از برجام بوده ان��د هر چند به 
نسبت سایر کش��ورهای غربی کمتر در وادی تحریم 
و تهدید حرکت کرده اما در نهایت گامی برای اجرای 
تعهدات برجامی برنداشته و با بیان شرط و شروط های 
ساختگی و واهی به توجیه بی احترامی اش به برجام 
پرداخته چنانکه اخیرا نیز مسئول آلمانی کانال مالی 
مشترک ایران و اروپا ) اینستکس( از سمتش استعفا 
داد. اما آقای ماکرون در حالی از احترام به برجام می 
گوید که این کش��ور در دوران مذاکرات برجام نقش 
پلیس بد را داشت و بعد از آن نیز اقدامی برای اجرای 
آن نک��رده که ع��دم پایبندی ب��ه تعهداتی همچون 
توافقات ش��رکت های خودروس��ازی، هواپیماسازی، 
ش��رکت های نفت��ی و.. نم��ودی از آن اس��ت. جالب 
توج��ه آنکه هنگام اعالم خروج آمریکا از برجام و نیز 
زمان اعالم تعلیق گام به گام تعهدات برجامی ایران، 
خواس��تار حفظ برجام با اف��زودن برجام های جدید 
موش��کی و منطقه ای ش��د. در طرح جدیدی نیز که 
فرانسه مطرح کرده، شروط 1۲ گانه آمریکا گنجانده 
شده که بیانگر عدم صداقت پاریس در قبال برجام و 
مناسبات دو جانبه اس��ت. روندی که موجب شده تا 
سفر این جمعه ظریف وزیر امور خارجه به فرانسه را 
در اذهان عمومی س��فری نه چندان تعامالتی تداعی 
سازد و بیشتر جنبه اتمام حجت تهران با پاریس دارد 
را رویکرد تعامل��ی.  در باب دو عضو دیگر گروه 5+1 
یعنی چین و روس��یه نیز هر چند که این دو کش��ور 
اقدامات مثبتی در اجرای تعهدات برجامی داشته اند 
و در مواردی نیز در مقابل با اقدامات طرف های غربی 
ایس��تاده اند اما همچنان از آنها نیز انتظار می رود که 
گام ه��ای مثبت تری در قبال تعه��دات خود و اعمال 
فش��ار بر طرف ه��ای دیگر برای پایبند شدنش��ان به 
برج��ام بردارن��د. در جمع بندی نهای��ی از آنچه ذکر 
شد می توان گفت که احترام به جرام اقدامی بوده که 
صرفا از سوی جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته و 
لذا سایر اعضا 1+5 اگر واقعا به دنبال احترام به برجام 
هس��تند باید لغو کامل تحریم ها را اجرایی سازند و از 
دادن وعده های ظاهری و حواله کردن به اینده دست 
بردارند چرا که صبر ایران برای احترام به برجام دارای 
حد و اندازه ای اس��ت و اصرار غرب مبنی بر احترام به 
برجام بدون عمل به تعهداتشان نتیجه ای جز اجرایی 
شدن گام سوم تعلیق تعهدات برجامی ایران نخواهد 
داش��ت و هزینه این روند کامال ب��ر عهده طرف های 
مقابل بویژه اروپا خواهد بود که خود را محور احترام 

به برجام می نامد. 

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

معنای احترام 
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سردار منتظرالمهدی: 
ماده مخدری جدید با مضرات 

بیش تر در راه است

از بگیر و ببندها نگران نشوید،
 انقالب زنده تر می شود

فتاح:

8

حسن بیگی:
دیپلماسی مقاومت نفتکش 
»آدریان دریا« را آزاد کرد

شرکت توزیع نیروى برق استان کهگیلویه و بویراحمد

شرکت توزیع نیروى برق استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مناقصه عمومى خریدارى  
نماید ، لذا از شرکتهاى تولید کننده اى که تأییدیه توانیر را اخذ نموده و برابر الزامات توانیر اقدام به تولید کاال  مى نمایند 

دعوت به عمل مى آید .
((   مناقصه شماره   40- 98   ))

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  98/6/2  لغایت  98/6/6  با مراجعه در ساعات ادارى به اتاق شماره 14 
( امور تدارکات ) و همچنین مراجعه به سایت توانیر یا سایت شرکت برق استان کهگیلویه و بویراحمد تا زمان تحویل اسناد  
زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه :  تا آخر وقت ادارى روز  شنبه  98/6/16  به آدرس : یاسوج – بلوار شهید مطهرى 

–  اتاق شماره 12 ، حراست شرکت توزیع نیروى برق استان کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ افتتاح پاکت ها : روز  یکشنبه  98/6/17  ساعت 9  صبح      

شرکتهاى تولیدى مجازند تا آخر وقت ادارى 98/6/16 نسبت به اصالح یا پس گرفتن پاکتها اقدام نمایند . مدت اعتبار پیشنهادها 
از تاریخ بازگشایى پاکتها دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد .

مبلغ خرید اسناد مناقصه : 500/000 ریال واریز به حساب 0101913196008 بانک صادرات شعبه یاسوج کد 1534 به نام 
شرکت توزیع نیروى برق استان کهگیلویه و بویراحمد  

** هیچگونه پیش پرداختى در وجه فروشندگان پرداخت نخواهد شد .
** بهاى کاال بصورت شرایطى و مرحله اى و یا تهاتر بصورت مدت دار پرداخت مى گردد .

** مناقصه بر اساس نرخ فلزات مشمول تعدیل قیمت کاال مى گردد . ( قیمت پایه آلومینیوم بر اساس قیمت بورس کاالى ایرانى 
در آخرین روز پیشنهاد قیمت مناقصه مى باشد )

*** تولید کننده ملزم مى باشد روى کابل ها نام شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد را حک نماید .
- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایى پاکتها بالمانع است .

- مناقصه با یک شرکت کننده نیز رسمیت دارد و بازگشایى مى گردد .
- به پیشنهادهاى فاقد امضاء ، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء و مدت مقرر واصل گردد مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد 

شد .
- پاکتهاى فاقد الك و مهر بازگشایى نخواهد شد .  

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
اسناد مناقصه در سایت شرکت توانیر WWW.tavanir.org.ir  و اطالع رسانى مناقصه در سایت شرکت توزیع 

WWW.KBEPDCO.IR  قابل دسترسى مى باشد .
نوبت اول : 98/5/30                       نوبت دوم : 98/5/31      

میالد با سعادت باب الحوائج موسی بن جعفر بر همه عاشقان اهل بیت تربیک و تهنیت باد.


