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سياسيونی كه به دنبال مزه مزه كردن افکار 
عمومی و برخی نهادهای نظارتی برای شركت 
در انتخابات رياس��ت جمهوری هستند،اين 
روزه��ا برای حضور در انتخاب��ات  1400 پا 
پيش گذاشته و وارد ميدان شده اند.  راهبرد 
جديد اصالح طلبان داغ كردن تنور انتخابات و معرفی گزينه 
ه��ای محتمل اين جريان برای انتخابات رياس��ت جمهوری 
آينده اس��ت و اين در حالی اس��ت كه به نظر می رس��د اين 
گروه، نگران احتمال شکست خود در انتخابات آينده رياست 

جمهوری هستند. 
در اين راهبرد اصالح طلبان از رسانه های حامی خود استفاده 
كرد و از اس��امی مختلفی برای درگير سازی مخاطبان خود 
اس��تفاده می كنند. از جمله اس��امی كه م��ورد توجه اصالح 
طلبان قرار دارد نام عارف اس��ت. نام عارف حتی در دعواهای 
سياس��ی درون جناحی نيز از رئيس شورای عالی اصالحات 
و س��کاندار اين جناح سياسی در مجلس دهم بارها به ميان 
آمده است. اما در كنار عارف، برخی چهره های اصالح طلب 
ديگر مانند اسحاق جهانگيری را كه در انتخابات گذشته هم 
كانديدا ش��ده بود، از س��وی اصالح طلب��ان گزينه ای جدی 
برای انتخابات 1400 مطرح می ش��ود. چندی پيش الياس 
حضرتی عضو فراكسيون اميد مجلس دهم در اين باره گفته 
ب��ود؛ »آقای عارف مصمم اس��ت در انتخابات 1400 كانديدا 
شود، آقای جهانگيری قاعدتاً بايد بيايد وعالوه بر اينها نفرات 
ديگری هم هستند.« در همين حال كمال خرازی يکی ديگر 
از گزينه های اصالح طلبان است. جريان اصالحات اين روزها 

بسيار در گير و دار اختالفات درون جناحی است. 
 عملکردهميشگیاصالحطلبان

در س��الهای اخير اصالح طلبان همواره بيش��تر از اينکه يك 
حزب سياسی باشند، نقش يك كمپين انتخاباتی را بازی می 
كنند و هر بار برای يك پرش انتخاباتی ديگر آماده می شوند، 
در همين زمينه هنوز مجلس دهم و شکست ناشی از ضعف 
عملکردی مفرط آنها در اين مجلس تمام نش��ده اس��ت كه 

شروع به ايجاد زمين بازی جديد كرده اند. 
جالب آنجاس��ت كه آنها نزد افکارعمومی سخن از عدم ورود 
زودهنگام به بحث های انتخابات و مذموم بودن آن می كنند، 
اما چون كه به خلوت می رس��ند اسب خود را برای ورود به 
كارزار انتخابات زين می كنند. برخی می گويند حتی ممکن 

است اصالح طلبان كار را به جايی برسانند كه پشت به صحنه 
سازی های قراردادی خود كرده و حتی جامعه را هم درگير 
رفتارهای قبيله ای و جناحی ناظر به انتخابات كنند. انتخاباتی 
كه نه امروز و فردا، بلکه قرار اس��ت س��ال آينده برگزار شود.

در اين مي��ان امروز بهترين راه مطرح كردن ورود زودهنگام 
به عرصه انتخابات است تا با فرافکنی از زير بار مسئوليت ها 
شانه خالی كنند و از دگر سو، رسانه های آنها به جای پوشش 
دغدغ��ه های مردم كه عمال بس��تر ري��زش پايگاه اجتماعی 
اصالح طلبان را تش��ديد می كند، به سوی اهداف انتخاباتی 
خود ش��يفت دهند. تحركات انتخاباتی اين جريان سياس��ی 
برای حضور در انتخابات  1400 نيز با فاصله گذاری رسمی با 
دولت همزمان شد تا شايد فضا دوباره برای نوشتن يادگاری 
مردم بر ديوار اصالح طلبان فراهم شود، ديواری كه بايد ديد 
آيا يارای ايس��تادگی در برابر فش��ار انتقادات افکارعمومی را 
دارد و يا با ريزش آن عمال دس��ت اصالح طلبان را در كارزار 

انتخاباتی در پوست گردو می گذارد.
 معرفینيروههایاردوگاهرقيب

جالب اين جاس��ت كه اصالح طلبان تالش می كنند تا خود 
را پيشرو در اين مسئله معرفی نکنند به نحوی كه با معرفی 
نيروهای اردوگاه رقيب، تالش می كنند در همزمانی اقدامات 

خود با رقيب را جا بيندازند . 
برخی رس��انه ها از هم اكنون از احتمال حضور افرادی مانند 
س��عيد جليلی، علی الريجانی و حتی محمود احمدی نژاد و 
حتی صحبت هايی از احتمال ائتالف اصالح طلبان با يکی از 

اين سه كانديدا خبر می دهند.
حتی اخيراً روزنامه ش��رق در گزارشی به چهره های نظامی 
مانند س��ردار دهقان، وزير سابق دفاع و يا محسن رضايی كه 
عزم حضور در انتخابات رياس��ت جمهوری كرده اند، پرداخته 
بود.  حس��ن و فايده شروع اين بازی تبليغاتی سياسی برای 
اصالح طلبان اين اس��ت كه اوال اصالح طلبان بهانه و انگيزه 
جدي��دی به نيروهای س��رخورده و نااميد خود می دهند و از 
س��وی ديگر س��عی و تالش خود را می كنند كه مردمی كه 
نس��بت به عملکرد آنها دلسرد شده اند، با تاكتيك فراموشی 
دوباره وارد بازی انتخاباتی ديگری شوند. اين موضوع به خوبی 
در تحليل های حاميان اين جريان به چشم می خورد و آنها 
اقدامات مجلس دهم را زير س��وال می برند. حمايت اصالح 
طلبان از دولت آنهم درست در شرايطی كه بسياری از مردم 

عامل اصلی گرفتاری های اقتصادی را نا كارآمدی دولتمردان 
می دانند، موضوعی اس��ت كه در ريزش آرای آنها موثر است 
و اصالح طلبان در تالش هس��تند، با انتقاد از اقدامات دولت 
مس��ير خ��ود را جدای از دول��ت تدبير و اميد نش��ان دهند.  
اي��ن تاكتيك بدين منظور مورد اس��تفاده قرار می گيرد كه 
افکارعموم��ی فراموش كنند كه چه اتفاقاتی در مجلس دهم 
افتاده و در اين خالء بوجود آمده اصالحات س��رمايه گذاری 
جدی و جديد خود را آغاز كند. تاكتيك فراموش��ی يا جامعه 
كوتاه مدت مدتهاست كه از سوی اصالح طلبان به كار گرفته 
می ش��ود . »مصطفی ت��اج زاده« فعال راديکال اصالح طلب 
قب��ل از انتخابات مجلس يازدهم درب��اره اينکه چرا با وجود 
عملکرد ضعيف اين جناح سياسی در مجلس و شورای شهر 
و ... اصالح طلبان اميد دارند كه برای انتخابات پيروز ميدان 
ش��وند، گفت: » م��ردم فراموش می كنن��د.« همين جمله 
كليدی حاال راهبرد سياس��ی و يا حداقل اميدواری است كه 
اين جريان سياسی با راه اندازی زود هنگام انتخابات رياست 
جمهوری س��ال 1400 در پيش گرفته است. با اين حال اين 
مسائل با اين س��رعتی كه اين جريان سياسی می خواهد از 

ياد رفتنی نيست. 
 ساختارسازی 

اصالح طلبان همچنين س��عی می كنند تا نش��ان دهند كه 
برای ترميم ساختارهای خود در تکاپو هستند. 

آنها با نش��ان دادن اختالفات داخلی اينگونه عنوان می كنند 
ك��ه گويا جريان اصالح طلبی به پوس��ت اندازی نزديك می 
ش��ود اما تجربه در اين جناح سياس��ی به خوبی نشان داده 
است كه اصالح طلبان ساختارهای جديد خود را بر پايه های 

ساختارهای كهنه خود استوار می سازند.
در واقع ساختارس��ازی های جديد بيشتر يك دستورالعمل 
سفارش��ی تبليغاتی و برای رس��يدن به اهداف انتخاباتی اين 
جريان سياسی است و هيچ تغيير اساسی به نفع مردم شکل 

نمی گيرد. 
 نااميدیازانتخابات1400

در همين حال بسياری از كنش گران و تحليلگران سياسی، 
معتقدند كه پيروزی در انتخابات مجلس يازدهم در سال 98 
مقدمه ای بر پيروزی در انتخابات رياست جمهوری سيزدهم 
در س��ال 1400 است و با توجه به پيروزی قاطع اصولگرايان 
از ه��م اكنون هم می توان پي��ش بينی كرد كه دولت آينده 

8 س��ال بعد از سلطه اصالح طلبان و اعتداليون؛ يك دولت 
اصولگ��را خواهد ب��ود. اين موضوع بيش از پي��ش زمينه نا 
اميدی اص��الح طلبان را فراه��م كرده اس��ت. اصولگرايان 
بواسطه عملکرد نامطلوب اصالح طلبان در دولت، مجلس و 
حتی شوراهای اسالمی شهر و روستا اكنون سکان قدرت را 
در قوه مقننه با اقتدار به دس��ت گرفته اند و بسياری همين 
ام��ر را دليلی بر پيروزی احتمالی آنه��ا در انتخابات خرداد 
1400 ب��رای انتخ��اب رئي��س جمهور س��يزدهمين دولت 

جمهوری اسالمی می دانند.
در همي��ن خص��وص ص��ادق زيب��اكالم فع��ال سياس��ی 
اصالح طلب گفته : در س��ال 1400 يك ش��خصيت تندرو 
يا خود آقای احمدی نژاد رئيس  جمهور می ش��ود. وی افزود 
: اصالح طلب��ی تمام ش��ده  اس��ت و دليل اين تمام ش��دن 
اصالح طلبان ا هم باخت س��نگين آنه��ا در يازدهمين دوره 
انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی اس��ت. محسن آرمين، 
سياس��ت مدار اصالح طلب هم معتقد است: »عملکرد دولت 
روحان��ی، اصالح طلب��ان را در برابر اف��کار عمومی بی اعتبار 

كرده است.«
 آفتبرایدولت 

ورود زودهنگام به بحث انتخابات و فضای سياس��ی موجود، 
يک��ی از آفاتی اس��ت كه معم��والً دولت ها را در س��الهای 
پايان��ی خود دچار مش��کل می كند و در اي��ن بين فعاليت 
های سياس��ی اج��ازه نمی دهد تا دولتم��ردان به فکر حل 

مش��کالت جاری در كشور باشند. برخی درگير رقابت ميان 
اصالح طلب��ان و اصولگرايان هس��تند وعده ديگ��ری با اتکا 
به اي��ن گمانه كه تاريخ مص��رف اصالح طلبی و اصولگرايی 
گذش��ته ش��انس اعتداليون را بيش��تر ديده و از اثربخشی 
تاكتي��ك ائتالف س��خن می گويند. اما بايد در نظر داش��ت 
ك��ه اصلی ترين چال��ش در انتخاب��ات 1400 جلب اعتماد 
مردم است تا آنجا كه برخی نسخه رئيس جمهور نظامی را 
پيشنهاد می دهند. اكنون كه مشکالت اقتصادی ، تحريمها 
و تهديدهای دش��منان موجب شده تا شرايط سختی برای 
مردم به وجود بيايد، تخريب دولت برای دس��تيابی به رای 
بيشتر می تواند مش��کالت متعددی را برای مردم كشور به 
وجود بي��اورد؛ به ويژه آنکه اصوالً اكثر دولت ها در دور دوم 
فعاليت خود متأس��فانه انگيزه های الزم را ندارند و حس��ن 

روحانی هم از اين قاعده مستثنا نمی تواند باشد.
در اين ميان اين مردم هس��تند كه بيش��ترين آسيب را از 
اين س��ردرگمی خواهند ديد. مردم در اين شرايط نيازمند 
آرامش و ثبات اند و آقايان و خانم های اهل سياس��ت نبايد 
برای ورود به انتخاب��ات 1400 و فراهم كردن مقدمات آن 
وظايف فعلی  خود را فراموش كنند. رهبر معظم انقالب در 
اي��ن باره تاكيد كرده اند : جامع��ه ای كه تحول را با انتخاب 
گزينه ای لمس نکند ناگزير پس از مدتی نس��بت به انتخاب 
خود دچار س��رخوردگی می ش��ود و ممکن اس��ت در ميان 

گزينه های پيش روی خود عدم مشاركت را انتخاب كند.

امامعلی)ع(: پذيرای مع�روف باشيد و به آن ن�يز دس�تور بدهيد و بپذيريد 
نهی از منکر را و خود نيز از آن نهی كنيد.
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فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله اي تأمین کاال 018/ت ك آج/99
شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري(سهامی خاص)

شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي کاالي مشروحه ذیل را از طریق شرکتهاي تأمین کننده داخلی خریداري نماید:
1- شرح مختصر کاالي مورد نیاز :
- المپ مهتابی 40 وات و 20 وات
- المپ متال 400 وات و 250 وات

- چک 400 وات و 40 وات
 اطالعات تکمیلی متعاقبَا  به همراه فرم مناقصه ارسال می گردد.

2- محل تحویل کاال : شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري -  اداره تدارکات و امور کاال   
3-  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی به مبلغ-/000ر950ر330 ریال

4- شرایط متقاضی  : توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاري شرکت ملی نفت ایران، داشتن شخصیت حقیقی/ حقوقی، شماره اقتصادي،  توانایی 
مالی، ارائه سوابق کاري و همچنین مدارك وگـواهـینامه هاي مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوري و یا پایگاه اطالع رسانی زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضاي کتبی خود را به همراه مدارك 
درخواستی حداکثر ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت ارزیابی کیفی و بررسی صالحیت تأمین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.

 شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري پس از بررسی اسناد و مدارك واصله و ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق قانون برگزاري مناقصات از شرکتهاي واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت 
بعمل خواهد آورد.  ضمنا» ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقی را براي متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار است. 

((فقط مدارك ارزیابی ارسالی که در دفتر خانه رسمی کپی برابراصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.))
آدرس پایگاه اطالع رسانی:http:// agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها

نشانی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد: استان خوزستان - شهرستان امیدیه- بلوار نفت- شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري/اداره تدارکات و امور کاال 
فکس: 06152622683                 تلفکس : 06152620897

 فاکس: 3504 داخلی 06152622273 

شماره مجوز: 1399.1117

چرا اصالحات ورود زودهنگام خود را به انتخابات ریاست جمهوری آشکار کرد؟

اصالح طلبان نگران انتخابات 1400

كمکكنينتاقدقلکمحکبههزينهداروبرسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


