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رقابت در میان احزاب برای انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری آغاز ش��ده، اما گویا ب��رای اصالح 
طلبان خوشایند نیس��ت که رئیس جمهوری 

انقالبی و جهادی وارد میدان شود . 
نگاهی به آرمان های انقالب اسالمی نشان می 
دهد که ای��ن آرمان با حضور همزمان مردم و 
دولتمردان در عرصه های مختلف کشور ظهور 
می کن��د و بنابراین برای رس��یدن به اهداف 
انق��الب عالوه ب��ر پایبندی م��ردم، به حضور 
دولتی جه��ادی و انقالبی نیاز اس��ت. دولتی 
که بدون نگاه ب��ه بیرون از مرزها و با تکیه به 
توانمندی های داخلی، اسالمیت و جمهوریت 
نظام را حفظ و همزمان برای خروج کش��ور از 

بحران های فعلی وارد عمل شود. 
اما گویا چنین شرایطی به مزاج اصالح طلبان 
سازگار نیست، نگاهی به رویکرد اصالح طلبان 
در تمام صحنه نشان می دهد که آنها اعتقادی 
ب��ه روحیه جهادی و انقالب��ی ندارند. مردم با 
تجربه ای که از عملکرد اصالح طلبان در حوزه 
قدرت و مس��ئولیت های اجرایی نشان داده اند 
به این نتیجه رس��یده اند که رویکرد فعلی آنها 
نتیجه ای جز ضرر برای کشور و عقب ماندن از 
اهداف و آرمان های انقالب در بر نداشته است. 
از س��وی دیگر همه اح��زاب می دانند دیگر با 
معرفی یکسری چهره تکراری رأی و نظر مردم 
جلب نمی شود. باید توجه داشت که مردم ما 
در روزگار کنونی به س��طحی از بلوغ و بینش 
سیاسی رسیده اند که برنامه ارائه شده از سوی 
کاندیدای انتخاباتی را ارجح بر جناح سیاسی 
او بدانند و به همی��ن دلیل دیگر نمی توان به 
صرف اصولگرا ی��ا اصالح طلب بودن یک فرد، 

امیدوار به رأی آوری او بود.
م��ردم منتظر هس��تند ک��ه در ای��ن دوره از 
انتخاب��ات، ب��ه کاندیدای��ی رأی دهن��د ک��ه 
ناتوانی ه��ای قبلی را ُکند و ش��تاب تازه ای به 
حرکت انقالب اس��المی در جهت عملی شدن 
گام دوم اتق��الب بدهد، اما گویا اصالح طلبان 
نه چنین کاندیدای��ی دارند و نه تمایلی دارند 

که چنین کاندیدایی روی کار بیاید . 
 مخالفت با انقالب 

در حال حاضر بس��یاری از اصالح طلبان علناً 

اع��الم می کنند ک��ه انقالبی نیس��تند، اخیراً 
بهزاد نبوی از چهره های شاخص اصالح طلب 
در گفتگویی با اش��اره به اینکه به طور طبیعي 
مخالف انقالب هس��تم گفت: مدتی اس��ت که 
نظرات��م را درباره کل انقالب ها بیان می کنم و 
در مجموع ضد ]برپایی[ انقالب شده ام. انقالب 
به معنی زیر و رو کردن، امر میمون و مبارکی 

نیست.
وی اف��زود: نکته دیگر اینکه در ش��کل گیری 
انقالب یک س��ری عوامل دخال��ت دارند و به 
اراده م��ن و ش��ما رخ نمی ده��د. هنر رهبری 
انقالب اس��تفاده بهینه از این رویدادها اس��ت 
به طوری که با کمترین هزینه بیشترین فایده 
را ببرد. آذر منصوری، فعال اصالح طلب و قائم 
مق��ام حزب اتحاد ملت نی��ز در گفت و گویی  
پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ گفته اس��ت: در واقع 
رقابتی بودن انتخابات۱۴۰۰مقدماتی دارد که 
ب��ا توجه به آنچه در انتخابات ۹۸ و پس از آن 
اتفاق افتاد، در نهایت ممکن اس��ت رقابتی در 
همان حد بین یک کاندیدای اصولگرای میانه 

و تندرو اتفاق بیفتد. 
چنین اظهاراتی پیش از این حلقوم  دشمنان 
شنیده می ش��د که بر خروج از مردمساالری 

دینی از فضای انتخابات تاکید دارند. 
از سوی دیگر سعید شریعتی، از دستگیرشدگان 
فتنه ۸۸ گفته: اصالح طلبان باید نش��ان دهند 
که اگر می گوین��د با برخی نظارت ها مخالفیم 
در این مس��ئله دغدغه معیشت مردم و مبارزه 
با فس��اد هم نهفته اس��ت. یا اگر تغییراتی در 
جهت گیری های سیاس��ت خارجی در جهت 
تعامل با دنیا پیش��نهاد می کنند؛ نشان دهند 
در قالب دول��ت- ملت ایران نتیجه آن چگونه 
بر معاش و معیشت مردم تأثیر می گذارد. اگر 
ما نتوانیم این ربط و نسبت ها را درست تعبیر 
کنیم و برای مردم قابل فهم نباشد و احساس 
کنند که ما در هپروت به س��ر می بریم، طبعاً 

رویکردی نخواهند داشت.
 نگاه به بیگانه 

در س��ال های گذش��ته عملکرد اصالح طلبان 
نشان داد که آنها راه حل همه مشکالت را در 

برقراری رابطه با امریکا می دانند.

نتیج��ه عملک��رد آنها نه تنها حل مش��کالت 
نبود بلکه تالش مضاعفی کردند تا مش��کالت 
انباشته شده به حدی برسد که در هر دولت و 
مجلس دیگری نیز حل نش��ود. به  عنوان مثال 
سیاس��ت ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ تومانی و فروش 
اوراق خزان��ه در بودج��ه ۹۹ و ایج��اد بدهی 
۱۱۸هزار میلیاردی ب��رای دولت بعد از این و 
صده��ا اقدام داخلی و تعه��د خارجی دیگر از 
این دست است. به عبارتی به نظر می رسد که 
این تالشی اس��ت تا نشان دهند که مشکالت 
ب��ا تکیه بر ت��وان داخلی قابل حل نیس��ت و 
برای همیش��ه اعتب��ار و حیثیت انقالبی بودن 
را زیر س��ؤال ببرند و برقراری رابطه با آمریکا 
را به عنوان یک ضرورت غیرقابل انکار به مردم 

القا کنند. 
هم اکنون نیز وج��ود دولت انقالبی و جهادی 
مخالف نظ��ر آنها س��ت و برنام��ه ریزی های 
گس��ترده ای ب��رای آن دارند تا نش��ان دهند 
ت��وان و روحیه جه��ادی نی��ز کار را به جایی 
نمی رس��اند. رامین مهمانپرس��ت س��خنگوی 
اسبق وزارت خارجه در این باره گفته؛ کسانی 
که در ایران از اینکه ترامپ ادعا می کند آمریکا 
آماده مذاکره اس��ت یا اگر رئیس جمهور شود 
به س��رعت مذاک��ره خواهد کرد، خوش��حال 
می ش��وند، نش��ان می دهد که سیاس��ت های 
مس��ئوالن ایاالت متحده آمری��کا را به خوبی 
درک نکرده اند چرا که این مذاکراتی که طرف 
آمریکایی مدعی اس��ت، هیچ نفعی برای ایران 

ندارد.
وی با اش��اره به اینکه اش��تباه اصلی دولتی ها 
ای��ن اس��ت به ج��ای توجه به داخل، چش��م 
امید به این بس��ته اند که آمریکا چگونه تغییر 
سیاست می دهد، افزود: متأسفانه این سیاست 
غلط همچنان در دولت ادامه دارد. اما راه حل 
مش��کالت و معض��الت کنونی ن��گاه به داخل 
است و ۹۰ درصد مشکالت با تدبیر، مدیریت 
درس��ت و جامع و با استفاده از کسانی که در 
س��طح عالی مدیریت می توانن��د با خالقیت، 
دلسوزی و س��المت نفس و به دور از هرگونه 
فس��اد و انحصار برای کش��ور قدم های بزرگی 

بردارند حل می شود.

 نبود روحیه انقالبی 
رهبر معظم انقالب در بخش��ی از فرمایش های 
خود با تاکید بر اینکه جوانان انقالبی با ورود به 
انتخاب��ات بعدی تالش کنند تا در امور اجرایی 
کش��ور مشارکت جدی داش��ته باشند، در این 
باره تاکید کردند: ب��ه همین دلیل پیش بینی 
می کنم با ورود نیروهای فعال و جوان که از دل 
انقالب رشد پیدا کرده اند، شاهد برگزاری یک 
انتخابات پرش��ور در سال ۱۴۰۰ باشیم. با این 
حال چنین روحی��ه ای در اصالح طلبان دیده 
نمی شود. حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اس��المی در این باره معتقد است 
که در جریان اصالحات روحیه انقالبی و روحیه 
جهادی وجود ن��دارد و به آرمان های انقالب و 
گام دوم ه��م اعتقاد چندان��ی ندارند؛ بنابراین 
نباید انتظار داشته باشند که مردم شخصی را 
از بین آن ها در انتخابات برای مس��ئولیت های 

اجرایی آینده انتخاب کنند.
وی در این باره افزود: مهم این است که فردی 
باید با این ویژگی هایی که مقام معظم رهبری 
فرمودند به ریاس��ت برس��د، یعنی جوانی که 
بتواند ی��ک دولت جواِن انقالبی را پایه گذاری 
کند. طبیعتاً در چنین دولتی پس��ت ریاست و 
می��ز و منصبی برای اص��الح طلبان باقی نمی 
ماند که مانند پای��ان دولت روحانی بگویند ما 

پاسخگو نیستیم و ژست منتقدانه بگیرند.
 سکوت در برابر ناکارآمدی ها 

در تمام مدتی که اصالح طلبان از الطاف دولت 

روحان��ی بهره مند بودند در قبال بس��یاری از 
نقاط ضعف دولت سکوت کردند. اما با روی کار 
آمدن دولت انقالبی و حل مش��کالت مشخص 
خواهد شد که بیش از آنکه به فکر مردم باشند 
به فکر خود بوده اند. کافی است نگاهی به خبرها 
داشته باشیم، به عنوان نمونه زمانی که دولت 
م��ورد حمای��ت اصالح طلب��ان مدیریت بانک 
مرکزی را تحویل گرفت،  ارز بین ۹ تا ۱۰ هزار 
تومان نوسان داش��ت ولی بعد افسارگسیخته 
رها ش��د تا به س��مت 3۰ هزارتومان رفت، یا 
اینکه گفته می ش��ود ایرانی��ان در خرید ملک 
در کشورهای همسایه مسابقه گذاشته اند. این 
یعنی مردم احس��اس امنی��ت مالی نمی کنند 
تا س��رمایه خ��ود را در کش��ور نگه دارند. این 
اشکال اساس��ی در سیاست گذاری دولت است 
دولت انقالبی و جهادی نش��ان خواهد داد که 
پیشرفت کش��ور ربطی به انتخابات آتی امریکا 
و ریاس��ت جمهوری ترامپ و بایدن ندارد و با 
روی کارآمدن هیچ کدام از آنها ایران بهش��ت 
نمی ش��ود. گرانی دالر، سکه، مسکن، خودرو، 
لوازم خانگ��ی، اقالم خوراکی و...همگی میوه و 
ثمره برجامی اس��ت که مدعیان اصالحات آن 
را فتح الفتوح و عامل گشایش عظیم اقتصادی 

معرفی کرده بودند.
در نهای��ت دول��ت انقالبی نش��ان می دهد که 
مدعیان اصالحات فرسنگ ها با مطالبات اصلی 
م��ردم و انق��الب فاصله دارن��د و این چیزی 

نیست که مورد پسند آنها باشد.

امام علی )ع(: گشاده  رویی و دوستی  ات را برای عموم مردم و عدالت 
و انصافت را برای دشمنت بکار گیر.

امیر حاتمی: 
فعالیت در حوزه جهاد و خودکفایی 

گزینه اصلی روی میز ما در قبال 
دشمنان است

وزی��ر دف��اع با اش��اره به 
تحریم های جدید صورت 
گرفته اظهار کرد: در چند 
روز گذش��ته نی��ز ب��رای 
چندمی��ن بار در کش��ور 
را تحری��م کردند و ما در 
وزارت دفاع این تحریم ها 
را به هیچ هم حس��اب نکردیم؛ دش��من ما را برای 
این تحریم نمی کند که چیزی به دس��ت ما نرسد 
تحریم آنان برای این اس��ت که ما نتوانیم صادرات 

کنیم آنها از صادرات ما می ترسند.
امیر س��رتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پش��تیبانی 
نیروه��ای امس��لح در مراس��م امض��ای تفاهم نامه 
همکاری با وزارت راه و شهرسازی که در ساختمان 
مرکزی راه آهن تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت 
حرکت در مس��یر جهاد و خودکفای��ی اظهار کرد: 
امروز گزینه اصلی روی میز ما در قبال دش��منانی 
ک��ه با نهایت وحش��ی گری و خباثت ه��ر آنچه که 
می توانند جهت تضعیف ملت ایران انجام می دهند، 

فعالیت در حوزه جهاد و خودکفایی است.
وی اف��زود: ملت ایران این دش��منی ها را فراموش 
نخواهد کرد و این اقدامات خصمانه در س��ینه های 
ما به جای خواهد ماند؛ چراکه وحش��یانه تروریسم 
اقتص��ادی را در این برهه از زمان بر ملت ما تحریم 
کردن��د. وزیر دف��اع گفت: ام��روز ملت ای��ران در 
ش��رایطی تحریم ها را تحمل می کند که بسیاری از 
مل��ت ها به راحتی ب��ه دارو، علم و فناوری و منابع 
دسترس��ی دارند و دش��منان در چنی��ن وضعیتی 
نهای��ت تالش خود را کردند تا ملت ما را از ابتدایی 
تری��ن حقوق طبیع��ی محروم کنن��د. امیر حاتمی 
تصریح کرد: دشمنان بدانند که اینگونه آنها بدانند 
اگر این کارها را می کنند تا ملت ایران تسلیم شود، 
قطعا به جایی نخواهند رس��ید؛ چراکه ما نسبت به 
تاریخ کش��ور و جهان آگاه هس��تیم و می دانیم که 
حتی کوتاه آمدن در برابر چنین موجودات وحشی 
و خبیث��ی چیزی ج��ز ذلت و پایمال ش��دن در بر 
نخواه��د داش��ت. وی ادامه داد: نقطه م��ا در قبال 
جن��گ اقتصادی که دش��من به راه انداخته اس��ت 
جه��ادی کار م��ی کنیم و به عن��وان بخش دفاعی 
اطمینان را می دهیم. وزیر دفاع خاطر نش��ان کرد: 
ما در قبال جنگ اقتصادی که دشمنان علیه کشور 
م��ا به راه انداخته اند، جه��ادی عمل می کنیم و به 
عنوان بخ��ش دفاعی این اطمینان را می دهیم که 
همواره در کنار صنعت ریلی کش��ور خواهیم بود و 
شما نیز در این مسیر ۴۰ ساله ای که تاکنون طی 
کرده اید قطعاً به افق های روش��نی دست خواهید 
یاف��ت و با تالش خود و کس��ب موفقیت های روز 

افزون بر دهان دشمنان خبیث خواهید زد.
امی��ر حاتمی افزود: ما نه ب��رای منفعت بلکه برای 
مشارکت در این کار جهادی، با کوله باری از تجربه 
و داش��ته های مان در کنار صنعت ریلی هستیم و 
از صنعتگ��ران این حوزه در این نب��رد اقتصادی و 

صنعتی حمایت می کنیم.
وی تصریح کرد: دش��منان در ۴۰ س��ال گذش��ته 
می خواس��تند ب��ا ایج��اد جنگ کش��ور م��ا را در 
محرومیت و محدودیت ق��رار دهند در صورتی که 
ملت م��ا این جنگ را به یک فرصت و یک جهاد و 

یک دفاع مقدس تبدیل کرد.   ایسنا 

استعفای رییس کل بانک مرکزی 
تکذیب شد

برخی اخبار منتش��ره در فضای مج��ازی مبنی بر 
استعفای رییس کل بانک مرکزی تکذیب شد.

در پی انتش��ار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی 
بر اس��تعفای رئیس کل بانک مرکزی، ایِبنا رس��انه 
بانکی منتس��ب به پژوهش��کده پولی و بانکی بانک 

مرکزی این خبر را تکذیب کرد.
در خبر ایبنا آمده است: "این نوع شایعات با اهداف 
خاص و در چارچوب جنگ اقتصادی دشمن جهت 
ایج��اد التهاب در بازار ارز و پول مطرح می ش��ود. 
دکتر همتی محکم و اس��توار در خدمت مردم عزیز 
می باشد و در بانک مرکزی مشغول فعالیت و اتخاذ 
تدابی��ر الزم برای مقابله با فش��ار حداکثری دولت 

آمریکا است."  ایبنا

تست کرونای علی اکبر صالحی
 مثبت شد

روابط عمومی س��ازمان ان��رژی اتمی اعالم کرد که 
تست کرونای علی اکبر صالحی رئیس این مجموعه 

مثبت شده است.
روابط عمومی س��ازمان انرژی اتمی از مثبت بودن 
تس��ت کرونای علی اکبر صالح��ی خبر داد و گفت: 
حال عمومی ایش��ان مس��اعد اس��ت و موضوعات 
سازمان را به طور مستمر رصد و پیگیری می کنند.

روابط عمومی س��ازمان انرژی اتمی با تائید ابتالی 
رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی به کرون��ا اعالم کرد: 
تس��ت کووید-۱۹ علی اکبر صالحی، رئیس سازمان 
ان��رژی اتم��ی در تاریخ ۱۲ مهرماه مثبت ش��د که 
بن��ا ب��ه توصیه پزش��ک در قرنطین��ه خانگی و در 
اس��تراحت بس��ر می برند. روابط عمومی س��ازمان 
انرژی اتمی یادآور شد: خوشبختانه هم اکنون حال 
عمومی ایشان مساعد است و موضوعات سازمان را 

به صورت مستمر رصد و پیگیری می کنند.   آنا

گزارشخبر

اصالح طلبان چرا از روی کارآمدن دولت انقالبی نگرانند؟
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي 

اداره کل راهدارى وحمل ونقل جاده اى استان کهگیلویه وبویراحمد – اداره پیمان و رسیدگی
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اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان کهگیلویه و بویراحمد

  http://iets.mporg.ir/  :
 setadiran.ir

 setadiran.ir

 –

 www.sajar.mporg.ir تنها پیمانکارانى میتوانند در مناقصات فوق شرکت نمایند که رتبه و صالحیت آنان در سامانه اینترنتى
داراى اعتبار باشد  و پاکات خود را در سامانه ستادایران بارگذارى کرده باشند.

آیت هللا رئیسی مطرح کرد؛

دستگاه قضایی هیچ گونه فسادی را
 بر نمی تابد

رئیس قوه قضائیه گفت: کسانی که با قوه قضائیه مرتبط 
هستند بدانند همکاران این مجموعه سالم و پاک، هیچ 

گونه ناسالمتی و فساد را برنمی تابند.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی در جلس��ه با رئیس کل 
دادگس��تری، معاونان و سرپرستان مجتمع های قضائی 
استان تهران با تقدیر از اقدام جهادی همکاران دستگاه 
قضا در تهران برای رس��یدگی ب��ه پرونده های معوقه و 
تعیین تکلیف بیش از 5۰ درصد آن ها در نیمه نخست 
امس��ال اظهار ک��رد: کش��ف حقیقت از پ��س غبارها، 

فضاسازی ها و مدرک سازی ها مهم ترین وظیفه قضات است. 
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ش��ناخت حق، گرایش به حق و ایس��تادگی در راه حق 
برای کسی که می خواهد در مقام قضا و احقاق حق و ابطال باطل بنشیند ضروری است 
و برای کشف حقیقت باید از وجود مقدس حضرت حق و ائمه معصومین علیهم السالم 
یاری جس��ت. رئیس��ی علت دوری از حق را فراموشی خدا و قیامت عنوان کرد و گفت: 
خدا فراموشی انسان را دچار بالی بزرگ خود فراموشی می کند و وقتی انسانیت فراموش 

شود، حق گویی و عدالتخواهی و نوع دوستی هم فراموش می شود.
رئیس قوه قضائیه توجه به حق را زمینه س��از س��المت نفس دانست و با تأکید بر لزوم 
سالمت دس��تگاه قضائی و مجموعه های مرتبط با آن خاطرنشان کرد: همه کسانی که 
با قوه قضائیه مرتبط هستند باید بدانند همکاران این مجموعه سالم و پاک، هیچ گونه 
ناسالمتی و فساد را برنمی تابند. رئیسی از وکال به عنوان یکی از بزرگ ترین مجموعه های 
مرتبط با دستگاه قضا یاد کرد و با تأکید بر سالمت آن ها، اظهار کرد: وکال نیز باید از حق 
دفاع کنند و اگر وکیلی بداند از باطل دفاع می کند، اما فقط به خاطر دریافت حق الوکاله 

این کار را می کند، بی تردید پولی که می گیرد اکل مال به باطل است.
رئیس قوه قضائیه با اش��اره به نقش تصمیم س��از ضابطین قضائی و دادسراها در کشف 
حقیق��ت و تصمیم گیری قض��ات، بر لزوم اتقان آرای قضائی تأکی��د کرد و گفت: رأی 
قاضی باید آن قدر دقیق باشد که نتیجه بررسی ها و ارزیابی های دادگاه تجدیدنظر هم 
تأیید نظر باشد. رئیسی در عین حال خاطرنشان کرد که دقت در رسیدگی به پرونده ها 
نباید موجب غفلت از س��رعت در رس��یدگی شود و متذکر ش��د: اطاله دادرسی خالف 
سیاس��ت های تحولی دستگاه قضا و مورد گالیه مردم است و انتظار می رود دادگستری 

تهران در رسیدگی سریع و دقیق به پرونده ها در کشور الگو باشند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تکلیف برنامه ششم توسعه در زمینه کاهش اطاله دادرسی 
از نق��ش صدور و اجرای به موقع حکم در کاهش جرم نیز س��خن گفت و تصریح کرد: 
اح��کام قضائی ب��رای بازدارندگی از جرم و تضییع حق هس��تند و اگر حکمی در زمان 

خودش صادر و اجرا شود، اثر بازدارندگی خواهد داشت.
رئیس��ی از ت��الش کارکنان و قضات دادگس��تری تهران در رس��یدگی ب��ه پرونده های 
کثیرالش��اکی نیز تقدیر کرد و آن را در گره گش��ایی از کار هزاران نفر مؤثر دانست، اما 
به مس��ئوالن اجرایی نیز تأکید کرد با اعتبارس��نجی و بررسی صالحیت مجموعه های 
اقتصادی که دنبال جذب منابع مالی مردم هس��تند، مانع از بروز مش��کل برای آن ها و 
دس��تگاه قضائی ش��وند. رئیس قوه قضائیه ضمن اعالم موافقت برای رسیدگی خارج از 
نوبت به پرونده های کثیرالشاکی به پیچیدگی های این نوع پرونده ها هم اشاره کرد و هم 
به قضات و هم به مدیران مجموعه های قضائی توصیه کرد در رسیدگی به این پرونده ها 
و برای تسریع در حصول نتیجه مطلوب، مشورت و هم اندیشی و انتقال تجربه را مورد 

توجه قرار دهند.
رئیس��ی گفت که مش��ورت منافاتی با اس��تقالل قاضی ندارد بلکه به او کمک می کند 
حکم��ی متق��ن و بالمنازعه صادر کند که وقتی برای اطالع اف��کار عمومی و اظهارنظر 

نخبگان منتشر شد، جای هیچ حرف و حدیثی نمی ماند.  مهر 


