
شیپور آماده باش برای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، 
از مدتها قبل برای اصالح طلبان به صدا درآمده اس��ت اما 
دغدغه های بسیاری پیش رو دارند که موجب شده تا بهانه 
گیری را پیشه کرده و با فشار به روحانی جناح راست را هم 

متهم به مانع تراشی در عملکرد دولت کنند. 
اصالح طلبان از مدتها پیش می دانستند که عملکرد دولت 
یازدهم و دوازدهم قابل دفاع نیست و آنها به دلیل حمایت 
هم��ه جانبه از این دولت در س��وء تدبیرهای آن ش��ریک 
هستند. این کارنامه منفی، موجب شده که به فکر راه حل 
افتاده و برای انتخابات ریاست جمهوری آینده برنامه ریزی 
کنند، ازای��ن رو این روزها صداهای تازه ای از این اردوگاه 
ب��ه گوش می رس��د، از عبور از روحانی گرفت��ه تا انتخابات 
زودرس، تهدید به آشوب و قهر با صندوق های رأی طر ح ها 
و برنامه هایی است که در راستای اهداف خاص و مشکوک 

آنها تدارک دیده شده است. 
 غوغا ساالری 

اصالحات برای زنده ماندن نیاز به قربانی دارد؛ بنابراین اگر 
روحانی اس��تعفا دهد و مقصر قلمداد شود که قربانی خوبی 
اس��ت و اصالح طلبان در س��نگر افتخار ناشی از اینکه »ما 
گفتی��م روحانی برود« برای نفس کش��یدن، دوباره قدرت 
می گیرن��د و یا روحانی اس��تعفا می ده��د و قهرمانانه کنار 
می کش��د و تقصیر ها گردن دیگرانی می افتد که نگذاشتند 
روحانی کار کند و اصالح طلبان با اردوکشی خیابانی، مردم 
و نظام و امنیت کش��ور را قربانی می کنند و در س��نگر این 
ژست دموکراسی خواهی و در واقع ضد دموکراسی، به خود 
تنف��س مصنوعی می دهند. رس��م اصالح طلبی زنده ماندن 
به کمک غوغاس��االری اس��ت. آن ها در هیاه��و و جنجال 
زیس��ت می کنند و سابقه سیاسی و رسانه ای شان هم آن را 
تأیید می کند. احمد بخشایش��ی کارشناس مسائل سیاسی 
و اس��تاد دانشگاه در این باره به ریاس��ت روز گفت: دولت 
مانند ماش��ینی است که 4 چرخ آن پنجر شده و در اتوبان 
بی حرکت ایستاده است ، بنابراین نیاز دارد تا با هول دادن 

آن را به جلو راند. 
 ریشه یابی فضا سازی ها 

ریش��ه فضاس��ازی های اخیر اصالح طلبان موضوع چندان 
پیچیده ای نیس��ت. این تاکتیک جدید به گونه ای است که 
آنه��ا تالش دارند با اعتراضات س��نگین و س��خن گفتن از 

تحریم راه را برای خود هموار کنند. 
از س��وی دیگر از اصولگرایان سخن گفته و اینگونه وانمود 
می کنن��د که ناهماهنگی مجلس با اکثریت اصولگرا و دیگر 
گروههای اصولگر با دولت مسبب وضعیت موجود است که 
باید باعث اس��تعفای روحانی ش��ود. همچنین می خواهند 
بگویند که حضور چندانی در انتخابات نخواهند داشت تا در 
صورت باخت مغبون نشوند. در این میان می توان به اظهار 

نظر اخیر موس��وی الری اشاره کرد. وی در این باره گفته؛  
بهتری��ن تبلیغ برای اصالح طلب��ان رفتار و مواضع مجلس 
فعلی اس��ت. آیا محدود کردن فضاه��ای اجتماعی مطالبه 
مردم است!؟ در روز اول  آقای آذری جهرمی را به مجلس 
بردند و اعتراض کردند که چرا فالن را نبس��تی. برخوردی 
که با آقای ظریف ش��د واقعا این نگاه و برخورد برای همه 
سرشکستگی بود. ما  اسراییل را غیرقانونی می دانیم و آمریکا 
را هم یک کشور ظالم می دانیم. وی افزود؛ روحانی کارهای 
خوبی انجام داده اس��ت.  این کارهای خوب را موانع بیرونی 
نگذاشته به نتیجه خوبی برسد. ضعف ها و ناتوانی هایی هم 
وجود داش��ته است و من نمی خواهم اینها را نادیده بگیرم. 
ول��ی می خواهم بگویم  هماهنگی بی��ن این دولت و اصالح 
طلبان وجود ن��دارد. اصالح طلبان در یک ش��رایط خاص 
بن��ا به مصالحی از این دولت حمایت کردند و حمایت آنان 
مس��تمر بوده و االن هم هست. اما اصولگرایان بعد از اینکه 
تشت رس��وایی احمدی نژاد افتاد، گفتند او منحرف است. 
ما چنین کاری نمی خواهیم بکنیم و نمی کنیم چون اصوال 

روحانی را با احمدی نژاد قابل قیاس نمی دانیم.
یک��ی از دیگ��ر مصای��ق ای��ن رفت��ار اصالح طلب��ان برای  
تخریب کردن ه��ای مجلس اصولگرا نیز هدف گرفتن  طرح 

اصالح قانون انتخابات است. 
اخیراً شورای هماهنگی اصالح طلبان در بیانیه ای اعالم کرده 
اس��ت : »مجلس یازدهم در اولین گام ها برای قانونگذاری 
برخالف وعده ه��ای انتخاباتی خود، به ج��ای توجه عملی 
و غیر ش��عاری به مشکالت معیش��تی مردم، دستکاری در 
قوانین انتخاباتی را در اولویت قرار داده و سه طرح را برای 
اصالح قوانین انتخابات ریاس��ت جمهوری، مجلس شورای 
اسالمی و شورا های اسالمی شهر و روستا ارائه کرده است. 
رویکرد مش��ترک این سه طرح محدود کردن بیش ازپیش 
ح��ق انتخاب مردم و نهادینه س��اختن نگاه قی��م مآبانه و 
محجور تلق��ی کردن مردم و نقض س��ازمان یافته ی اصول 
مقوم مردمس��االری در قانون اساس��ی، به ویژه اصل اتکای 
امور کش��ور به آرای عمومی )اصل شش��م(، اصل حاکمیت 
ملی )اصل پنجاه و شش��م( و اصل تفکیک قوا )اصل پنجاه 

و هفتم( است.«
در این بیانیه تاکید شده است : »این طرح ها اگرچه ممکن 
اس��ت در کوتاه مدت زمینه را برای سلطه بیشتر یک جناح 
سیاس��ی، که اکنون بر کرس��ی های نمایندگی مردم تکیه 
زده، ب��ر نهاد های اجرایی و قانونگذاری و مدیریت ش��هری 
فراهم سازد، اما در بلند مدت موجب تضعیف و بال اثر شدن 
این نهاد ها و تضعیف و آسیب پذیری بیشتر نظام جمهوری 
اسالمی خواهد شد.« اصالح طلبان این مسائل را می بینند 
اما اقدامات اقتص��ادی مجلس را نادیده می گیرند،  تصویب 
طرح کمک معیش��تی به مردم ب��ا کارت اعتباری، تصویب 
مالیات از خانه های خالی و دیگر اقدامات مجلس دوازدهم 

در راستای ایجاد شرایط بهتر اقتصای در جامعه است.
احمد بخشایشی کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه 
در این زمینه با سیاست روز گفت: اصالح طلبان تالش می 
کنند تا با اس��تفاده از انواع جنگ های روانی برای موفقیت 
خ��ود در انتخابات 1400 اس��تفاده کنند، ب��ه عنوان مثال 
امید داشتند تا مجلس دوازدهم با استیضاح روحانی ، وارد 

میدان ش��ود و آنها در پشت این اس��تیضاح پنهان شده و 
بگوین��د مجلس به رئیس جمهور اجازه کار نمی دهد و در 
جامعه ایجاد تنش می کند، از سوی دیگر موضوع نهادهای 
انتصاب��ی پنهان را پیش می کش��ند و تاکی��د می کنند که 
شرایط فعلی، حاصل عملکرد این نهادها است. بنابراین اگر 
اجازه ورود اصالح طلبان به قدرت داده شود آنها می توانند 

مانع از فعالیت های این نهادها شوند. 
وی افزود : اما مجلس در این میان حرکتی از خود نش��ان 
نداد و حاال آنها به روحانی پیشنهاد استعفا می دهند و این 
امید را دارند که به دنبال این استعفا بی دولتی ایجاد شود 
و برای ورود به قدرت از این فضا استفاده کنند . مخصوصاً 
در ح��ال حاضر نیز عنوان می کنند  که انتخاب روحانی بر 
این اصل استوار بود که اصالح طلبان بین بد و بدتر مجبور 
به انتخاب شدند و با این دست تبلیغات افکار عمومی مردم 

را تحت تاثیر خود قرار دهند. 
این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: آنها در این میان از 
هیچ ترفندی چشم پوشی نمی کنند و وضعیت بد نظام را 
نه تنها حاصل کار دولت بلکه کل مدیریت نظام دانس��ته و 
بر این باورند که همه در به وجود آمدن این شرایط مسئول 
هس��تند چرا که مقاومت در برابر امریکا چنین شرایطی را 

به دنبال داشته است.
 سرگیجه سیاسی مصلحتی 

از س��وی دیگ��ر یکی از روش��های دیگر اص��الح طلبان در 
این زمینه تالش برای نش��ان دادن حضور حداقلی آنها در 
انتخابات است. آنها بر این باورند که باید حتی اینکه بعضی 
اخت��الف  نظرهای واقعی ولی کوچک خود را با آب و تاب و 
پوشش گسترده رسانه ای مشخص کنند تا در جناح مقابل 
در میان برخی از افراد ایجاد خوش خیالی کرده و خاطر آنها 
را در م��ورد اینکه مردم رأی خود را به صندوق اصولگرایان 
خواهند ریخت ، جمع می کنند در نتیجه این افراد دس��ت 
از فعالیت و تالش برای جمع آوری آرا خواهند کش��ید. در 
این شرایط اصولگرایان با س��اده ترین روش های ممکن در 
می��دان رقابت و تبلیغات انتخاباتی حاضر می ش��وند و این 

مطلوب ترین شرایط برای اصالح طلبان است. 
احمد بخشایشی اردستانی استاد علوم سیاسی دانشگاه در 
ادامه گفتگو در این باره گفت: دولت دوازدهم در عمل نشان 
داد ناکارآمد و ناتوان از تمشیعت امور است و تدبیری برای 
حل مشکالت ندارد. این امر موجب خوشحالی اصولگرایان 
ش��ده اس��ت و از آنجا که اصالح طلبان با حمایت از دولت 
روحانی 2 دوره در انتخابات مجلس حضور داشتند، احتماالً 

پیروزی را از آن خود می دانند. 
وی افزود: ناکارآمدی اقتصادی در دور دوم دولت روحانی، 
از یک سو و از سوی دیگر اجرای برجام و اجرای غیررسمی 
FATF موجب ش��د تا دش��منان ایران، یعنی امریکایی ها 
واروپایی ه��ا و رقبای ای��ران در اوپک ، به نقاط ضعف ایران 
پی برده و تحریم ها را افزایش دهند. این امر سبب افزایش 
بی رویه قیمت ها ، س��ختی معیشت و زندگی و مشکالت 

اجتماعی ناش��ی از آن در کش��ور ش��د. بنابرای��ن برخی از 
اصولگرایان فکر می کنند که مردم به آنها اقبال بیش��تری 

نشان می دهند. 
یکی دیگر از امیدهای اصالح طلبان ، امیدواری اصولگرایان 
به رد صالحی��ت های اصالح طلبان اس��ت. اصالح طلبان 
معتقدند در این شرایط اصولگاریان به راحتی برخی از رقبا 
را از می��دان به در ک��رده و انتخابات را ازآن خود می دانند 
و ای��ن امر موجب تالش کمتر آنه��ا در صحنه رقابت های 

انتخاباتی می شود . 
 زنده کردن اختالفات اصولگرایان 

 از سوی دیگر اصالح  طلبان می دانند با نشان دادن تشتت 
میان جناح رقیب، اصولگرایان سایه تهدید یک رقیب جدی 
را باالی سر خود نخواهند دید و این خود کافی خواهد بود 
تا دوباره گروه های مختلف اصولگرا به اختالفات بپردازند و 
فراموش کنند که تنها در س��ایه وحدت رویه و تصمیمات 

یکپارچه و منسجم ممکن است به پیروزی برسند. 
 در نهایت 

ب��ه گفته بخشایش��ی آنچه که مس��لم اس��ت ش��گردهای 
تبلیغات��ی منحص��ر به انتخاب��ات ایران نیس��ت و در تمام 
کش��ورها می توان چنین رویکردی را ش��اهد بود. از جمله 
انتخابات امریکا که ترامپ با توجه به روحیه مردم امریکا و 
عالقه آنها به ورزش کشتی، در زمان رقابت های انتخاباتی 
مانند یک کش��تی گی��ر قدیمی رجز خوان��ی می کرد و تا 
بازاریابی ویروس��ی نیز پیش رفت. اما آنچه که مسلم است 
این اس��ت که ریاس��ت جمهوری آینده، تا حد بسیاری به 
چینش نیروهای سیاس��ی و حضور آنها در صحنه انتخابات 
بر می گردد. مس��لم اس��ت که اگر ش��ورای نگهبان به این 
گروه آنچنان که آنها می خواهند اجازه حضور در انتخابات 
را ده��د و تمام افراد و گروههای مس��تقل نیز وارد میدان 
شوند ، ش��رایط با شرایطی که شورای نگهبان نظارت خود 

را به طور کامل انجام دهد متفاوت است.. 
اص��الح طلبان هم اکنون به دنبال احیای خود هس��تند و 
برای احیای خود قربانی نیاز دارند و عملکرد دولت یازدهم 
و دوازده��م می تواند بهانه را برای قربانی کردن این دولت 
فراهم کند. از س��وی دیگ��ر تالش می کنند ک��ه تا دلیل 
شکس��ت خود را در انتخابات 1400  آماده کنند و شورای 
نگهبان را به عنوان یکی از مهمترین عوامل این شکس��ت 
معرف��ی کنند. همچنین زیر س��وال بردن مجلس دوازدهم 
نیز یکی از روش��های آنها اس��ت، در این میان آنها به افکار 
عمومی  وانم��ود می کنند که مجلس بایس��تی ریل گذار 
باش��د و دولت آن را اجرا کند ولی اکنون 4 ماه از انتخابات 
گذش��ته و مجلس هیچ برنامه ای برای اصالح معیشت فقرا 
و شرایط زندگی در کشور نداده است و به این وسیله سراغ 
مجلس دوازده��م می روند، تا بگویند مجلس هم به دنبال 
اهداف انقالبی نیست و اهداف انتخاباتی را دنبال می کند. 
در حالی که چنین نیس��ت و اقدامات مجلس به روش��نی 

برای مردم قابل درک است.
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کوثری:
 در جنگ باید به داشته های خودی 

نگاه کنیم نه اراده دشمن

نماین��ده س��ابق مجل��س گفت: این ح��رف خیلی 
عجیب است که وقتی در جنگ اقتصادی با دشمن 
هستیم، در پاسخ به مشکالت بگوییم دشمن مقصر 
است؛ در جنگ باید به داشته های خودی و نه اراده 

دشمن نگاه کرد.
محمد کوثری ماینده سابق مجلس و از فرماندهان 
دوران دفاع مق��دس در واکنش به اظهارات رییس 
جمهور که دشمن را مقصر نابسامانی ها دانسته بود، 
گفت: بعد از دوران دفاع مقدس و شکست صدام و 
حامیانش در جنگ نظامی، طبیعی بود که دشمن 
وارد جنگ ه��ای دیگ��ری اعم از جن��گ اقتصادی، 
فرهنگی یا جنگ نرم با مردم ایران بش��ود که البته 
در این مدت آنها از هیج جنگی علیه ایران اسالمی 
دریغ نکردند که مهم تری��ن آن، جنگ اقتصادی با 

فعال کردن تحریم ها بوده است.
وی اف��زود: وقتی می گوییم جن��گ اقتصادی باید 
بپذیریم که جنگ بار معنایی خاص خودش را دارد؛ 
م��ا که جنگ نظامی را تجربه کرده ایم می دانیم که 

در جنگ چگونه باید با دشمن مقابله کرد.
کوث��ری خاطرنش��ان ک��رد: فرمانده��ان جنگ 8 
ساله، نگاهش��ان به دشمن نبود و روی کم کاری یا 
بی تدبیری دش��من حس��اب باز نکرده بودند و اگر 
در عملیاتی ضعف داشتند که نتیجه خوبی حاصل 
نمیش��د، نمی گفتند که به مش��کل خوردیم چون 

عراق و کشورهای متخاصم مقصرند.
ای��ن فرمانده دوران دفاع مقدس بیان داش��ت: این 
ح��رف خیل��ی عجیب اس��ت که وقت��ی در جنگ 
اقتصادی با دش��من هستیم، در پاسخ به مشکالت 
بگوییم دش��من مقصر است! دشمن به هر حال کار 
خ��ودش را می کند، ام��ا ما باید بگویی��م که برای 

خنثی کردن توطئه های دشمن چه کرده ایم.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
همچنی��ن گف��ت: در جنگ تحمیل��ی، فرماندهان 
جن��گ تمام وق��ت و با جان و دل و ب��اور به اینکه 
می توان پیروز ش��د، در صحنه بودند و خودشان در 
وس��ط میدان جنگ و در خط مقدم حضور داشتند 
ن��ه اینکه در دفتر خود در تهران بنش��ینند و برای 
م��ردم مناطق محروم نس��خه بپیچن��د؛ اگر جنگ 
اقتص��ادی را باور داری��د فرماندهانی باید برای این 
جنگ انتخ��اب کنید که روحی��ه فرماندهان دفاع 

مقدس را داشته باشند.
وی افزود: در جنگ 8 س��اله، م��ا به لحاظ امکانات 
کاماًل از دش��من عقب بودیم و حت��ی کوچکترین 
تجهیزات نظامی را نداش��تیم اما امام و فرماندهان 
جنگ، پ��ای مردم را به عرصه جن��گ باز کردند و 
جن��گ را مردمی مدیری��ت کردند و هیچ چیزی را 
از مردم پنهان نکردند؛ اما آقایان مسئول در جنگ 
اقتصادی به جای آنکه اقتصاد را مردمی کنند مردم 

را کنار گذاشته اند.  تسنیم 

گزارشخبر
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شناسه آگهى 1004064

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اى شماره 99/3
وزارت  راه و شهرسازى 

سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان یزد

اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان یزد در نظر دارد اجراي پروژه هاى ذیل را از طریق درگاه سامانه الکترونیکى دولت (ستاد) برگزار نماید:

* نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق با آئین نامه تضمین معامالت دولتى تهیه و ارائه گردد.
*  براى همه موارد بجز مورد شماره 3 ارائه گواهى صالحیت در رشته راه و باند فرودگاه از سازمان مدیریت و برنامه ریزى و گواهى HSE (سیستم مدیریت 

بهداشت، ایمنى و محیط زیست) از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى الزامى و براى مورد 3  تاییدیه اداره کل ایمنی وحریم راهها الزامى می باشد.
* تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه : از ساعت 9 تاریخ 1399/07/12 لغایت ساعت 19 تاریخ 1399/07/16  به آدرس سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

(ستاد) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
* تاریخ و مهلت تحویل اسناد : مناقصه گران باید پس از دریافت اسناد ، اسناد دریافتی را تکمیل و تا زمان مقرر در سایت ستاد بارگذاري  نمایند . 

* زمان تحویل اسناد براى موارد 1 تا 3 ساعت 9 صبح 1399/07/27 و براى موارد 4 تا 7 ساعت 9 صبح 1399/08/01 و زمان بازگشایی پاکات مناقصه ساعت 
9 صبح روز تحویل اسناد در کمیسیون مناقصه در محل سالن جلسات اداره کل می باشد حضوریک نفر نماینده با معرفی کتبی از طرف شرکت ، در جلسه 

افتتاح پیشنهادها آزاد است.
(آگهی در دو نوبت ، بفاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد).
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