
نشســت حزب نــدای ایرانیان با 
عنوان »اصــاح طلبان و انتخابات 
مجلس شورای اسامی« با حضور 
صادق خرازی دبیرکل حزب ندای 
ایرانیــان و نمایندگان اکثــر گروه های طیف 
اصاح طلب در حالی برگزار شــد که دبیرکل 
حزب ندای ایرانیان با عذرخواهی از مردم بابت 
حمایت از روحانی گفت: حمایت ها بر اســاس 
شــناخت از افراد است. حضرت امام هم از بنی 
صدر حمایت کردند و بعداً گفتند که اشــتباه 
کرده اند. وی افزود: عموماً دولت ها در دور دوم، 
مقبولیت شان کمی خدشه دار می شود، اما دولت 

نقاط ضعف جدی دارد.
موضوع دیگری که در این نشســت مطرح شد 
سخنانی از طرف محمد رضا عارف عضو سابق 
شورای عالی سیاســت گذاری اصاح طلبان و 
رئیس فراکسیون مجلس دهم بود، که از جمله 
کلیدی اخیر اصاح طلب استفاده کرد و گفت: 
اصاح طلبان به خاطر برخــی ناکارآمدی های 
دولت که به سرمایه اجتماعی اصاحات ضربه 
زد، حاضر به عذرخواهی هستند. این  صحبت 
کلیدی همان جمله معروفی بود که محمدرضا 
عارف بــر زبان آورد که البته حــرف تازه ای از 
جانب اصــاح طلبان نبود، اما بــا این حال با 
دفــاع از عملکــرد دولت اصــاح طلب گفت: 
دولت احمدی نژاد ساختارها را نابود کرد، دولت 

روحانی جزیره ای عمل کرد. 
وی با اشــاره بــه اینکه رونــد تخریبی جریان 
رقیــب دامن اصاح طلبان را هم گرفت، افزود: 
متأسفانه از داخل این جریان اظهارنظرهایی که 
روند تخریبی رقیب اصاحات را تقویت می کرد،  

شنیده شد.
عارف بابیــان اینکه جریــان رقیب اصاحات 
هیچ گاه شــهامت عذرخواهی از مردم به خاطر 
حمایت از احمدی نژاد را نداشــت و حتی منکر 
حمایت از او شده بود، تأکید کرد: اصاح طلبان 
برخاف رقیب خود هیچ گاه حمایت از روحانی 
را انکار نکرده اند مــا مطمئناً دولت فعلی تنها 
مقصر برخی ناکارآمدی ها نیست و تحریم های 
ظالمانه و عملیات روانی که در داخل کشــور 
علیه دولت شــکل گرفت در شــکل گیری این 

ناکارآمدی ها مؤثر بوده است.
اما آیا واقعاً اینگونه بوده اســت و اصاح طلبان 
در پیدایش چنین شرایطی بی تأثیر بودند؟ آیا 
تفاوتی داشت که نامزد اصاح طلبان روی کار 

باشد یا دولت فعلی که آن را اجاره ای می نامند؟

اختالف در میان اصالح طلبان 
با این وجود یکی از نکاتی که در همین نشست 
به چشــم می خورد وجود اختاف گسترده در 
میان اصاح طلبان است. آنها در همین نشست 
نیز اختاف نظرات خود را نشان دادند به طوری 
که بعد از صحبت های عارف، علی صوفی وزیر 
تعــاون دولت اصاحات در بــاره اظهارات وی 
گفــت: اصاح طلبان تمام سرمایه شــان مردم 
هســتند و از این بابت روحانی ضربه ســختی 
به این جریــان وارد کرد. به همین دلیل عارف 
این مطلب را عنوان کرد؛ اما طرح این موضوع 
از ســمت عارف هم مورد توجه است زیرا خود 
او هم باید نســبت به عملکــردش در مجلس 

عذرخواهی کند.

در همین زمینه محمــد زارع فومنی دبیرکل 
حــزب مردمی اصاحــات نیز اظهار داشــت: 
عارف نشــان داده است که وقتی مسئولیتی را 
می پذیرد به شدت محافظه کار می شود و حرف 
نمی زنــد تا در قدرت بماند؛ کما اینکه در طول 
مدتی که عارف در فراکسیون امید در مجلس 
بود یا ریاســت شــورای عالی سیاست گذاری 
اصاح طلبان را بر عهده داشــت، به هیچ وجه 
کارنامه قابــل قبولی نــدارد و اکثریت قاطبه 
اصاح طلبان، عــارف را قبــول ندارند، چون 
نتوانســت چتر حمایتی برای بیشــتر اصاح 

طلبان ایجاد کند. 
چنین اظهاراتی نشان می دهد علیرغم تاشهای 
اصاح طلبان، آنها هم اکنون در مورد روش های 
تصمیم گیــری انتخاباتی شــان اختاف نظر 

جدی دارند و اختافاتی که در درون ســینه ها 
یا اتاق هایشان سال ها نگه داشته بودند، اکنون 

خودنمایی می کند. 
ناصر ایمانی تحلیل گر مســائل سیاسی در این 
بــاره گفت: یکی از دالیــل اصلی اختافات در 
جناح اصاح طلب، چالش های بســیار شــدید 
ایدئولوژیک است که در بدنه این جریان از قدیم 
وجود داشته و مشکات شدید ایدئولوژیکی در 

این جریان وجود دارد. 
وی افزود: امروز دیگر تقریباً باید کار شــورای 
عالی سیاســتگذاری اصاح طلبان به ریاست 
»محمدرضا عارف« که بسیاری از اصاح طلبان 
انتقادات جدی به آن وارد کرده اند، تمام شــده 
دانست و منتظر ماند و دید که جریان اصاحات 
قرار اســت در چه قالبی خود را برای حضور در 

انتخابات ۱۴۰۰ مهیا کند.  

حل مشکل از طریق نامزد اجاره ای 
در حــال حاضر اجماع بر ســر نامزد حاضر در 
خــرداد ۱۴۰۰، یکی از کانون هایی اســت که 
اصاح طلبــان همچنان دربــاره آن به نتیجه 
مشخص نرســیده اند، به خصوص اینکه تکلیف 
انتخابات مجلس مشــخص شده و اکنون تنها 
امید پیش روی اصاح طلبان برای باقی ماندن 
در دولت، انتخابات سال آینده ریاست جمهوری 
اســت. در این میان اصاح طلبان به حل این 
مشــکل از طریق نامزد اجاره ای روی آوردند، 
کاندیــدای اجاره ای همان گزینه ای اســت که 
انتخابات  یازدهمیــن دوره  اصاح طلبــان در 
ریاســت جمهوری در حالی به آن روی آوردند 
که در صحنــه رقابت محمدرضا عــارف را به 
عنوان یک اصاح طلب خالص داشتند و اولین 
جرقه آن بــرای این دور از انتخابات ریاســت 
جمهوری با حمایت از الریجانی شــکل گرفت. 
جالب آنجاست که بســیاری از شخصیت های 
این گروه از نامی به عنوان کاندیدای اصلی خود 
استفاده می کنند که هیچ ارتباطی به آنها ندارد 
و این رفتار تداعــی رفتار این گره در انتخابات 
92 و 96 است. در این میان بسیاری از اصاح 
طلبان با اعام مخالفت با این موضوع، اینگونه 
عنوان می کنند که اگر نامزد مورد حمایت آنها 
اجاره ای نبود شــرایط به این گونه پیش نمی 
رفت. از جمله میرلوحی عضو شــورای مرکزی 
مجمع دانش آموختگان ایران اســامی در این 
باره با اشاره به اینکه دیگر اصاح طلبان طرفدار 

حمایت از نامزد غیر اصاح  طلب و به اصطاح 
اجاره ای در ۱۴۰۰ نیستند، گفت: خرد جمعی 
اصاح  طلبان می گوید در آزمونی که شکســت 
آن از پیــش معلوم اســت شــرکت نکنند. در 
انتخابات اخیر مجلس بخشــی از اصاح طلبان 
مدلی بی نتیجه را اســتفاده کردنــد و نتیجه 

نگرفتند پس این شیوه نباید تکرار شود. 
حجت االسام رسول منتجب نیا عضو پیشین 
حزب اعتماد ملی نیز در این باره گفت: به نظرم 
اگر عقیده داریم که تفکــر اصاح طلبی برای 
اداره امور کشــور مؤثر است باید پای حرفمان 
بایستیم و از گزینه تماماً اصاح طلب حمایت 
کنیم. رفتن به ســمت گزینه اجاره ای ممکن 
اســت در مقطعی به عنوان یک ضرورت باشد، 
اما نمی تواند و نباید همیشــگی باشــد و صرفاً 

برای زمان اضطرار است.
تجربه چیز دیگری می گوید 

اگرچه برخی جریان های اصاح طلب فردی در 
درون خــود ندارند که بتواند ویژگی های رجال 
سیاســی و مذهبی را بر اساس آیین نامه جدید 
انتخابات داشته باشد، پیشنهاد گزینه اجاره ای 
را بــرای ماندن در قدرت اعام می کنند و این 
درحالی اســت که گروه دیگر بر این باورند که 
نامزدهای اجاره ای تفکر اصاح طلبی ندارند. از 
جمله عبداهلل ناصــری عضو بنیاد باران و عضو 
شورای مشورتی رئیس دولت اصاحات دراین 
زمینه گفــت: اصاح طلبان واقعــی در تحلیل 
رخدادهای ملــی و بین المللی دوســاله اخیر 
اختافات بنیادین با آقای روحانی و بسیاری از 
مردان او دارند. وی افــزود: من قطعا می توانم 
بگویــم اصاح طلبان اصلی با نامزد همســو با 
گفتمان های حزب اعتدال و توســعه همراهی 
ندارنــد مگــر آنکه به جمع بندی مشــابه 92 

برسند که این عین خودکشی سیاسی است. 
اما تجربه نشــان می دهد که رویکرد گفتمان 
اصاح طلبی کامًا روشــن است و تبار تاریخی 
آن هم مشــخص است و مردم کشورمان هنوز 
رفتارهــای دولت اصاح طلــب را نیز فراموش 
نکرده اند. محمد کاظم انبارلوئی فعال سیاسی 
اصولگرا و عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه 
اســامی در این بــاره به سیاســت روز گفت: 
مهمترین موضوعی که در دســتور کار اصاح 
طلبــان قرار دارد بازگشــت به قدرت اســت، 
بر اســاس نظرسنجی های انجام شــده، آنها با 
کارکــردی کــه در دوران اصاحــات و دوران 
ریاســت جمهوری روحانی داشــتند، به پایین 
ترین حــد در میــان ســرمایه های اجتماعی 
رســیده اند و مقبولیت خود را در میان مردم از 

دست داده اند. 
وی با اشــاره بــه اینکه در حــال حاضر مردم 
کمترین رضایــت را از عملکــرد دولت دارند، 
افــزود: اصاح طلبــان در حال حاضر ســعی 
می کنند که پاسخگوی کارها و عملکرد دولت 
باشند و به افکار عمومی به گونه ای آدرس دهند 
که اصاح طلبان نقشی در این عملکرد نداشته 
و ندارنــد و مواضع کنونی دولت را قبول ندارند 
تا بتوانند با دولت بعدی هم وارد قدرت شــوند. 
انبارلوئــی با بیان اینکه آنها به چنین موفقیتی 
دست نمی یابند، اظهار داشت: مردم می دانند 
که آنها در کارکردهای دولت شریک هستند و 
درحال حاضر بسیاری از پست های مهم کشور 

در اختیار اصاح طلبان قرار دارد. 
وی خاطرنشــان کرد : اصــاح طلبان درحال 
حاضر فاقد نامزدی هســتند کــه بتواند آرای 
مردم را به سمت خود جلب کند اما با نگاهی به 
خارج از کشــور امیدوارند که با روی کار آمدن 
بایدن، وی بتواند بــه آنها در این زمینه کمک 
کند. عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی 
با تاکید بر این که دولت امریکا ثابت کرده است 

که هیچ عاقه ای به ایــران و مردمش ندارد و 
در هیچ شرایطی آنها را کمک نمی کند، گفت: 
بنابراین در این زمینه هم اصاح طلبان شانسی 
برای بازگشــت به قدرت نخواهند داشت. این 
فعال اصولگرا افزود: مســلماً مردم در انتخابات 
۱۴۰۰ به نامزد و حزب و گروهی که نگاهی به 
خارج از کشــور دارد رأی نمی دهند. مردم یک 
بار در دولت روحانی به چنین شرایطی اعتماد 
کردنــد و دولت هم به مــردم اطمینان داد که 
می تواند از این طریق مشکات را حل کند اما 
در عمل شــاهد بودیم که این طرز تلقی نوعی 
توهم اســت و امریکا نه تنها در سیاست بلکه 
در اقتصاد، فرهنگ و ... در حال جنگ با مردم 
ایران است. وی با اشاره به اینکه امکان به نتیجه 
رسیدن ایران و امریکا در گفتگو نیست، تصریح 
کرد: اگر چنین امکانی وجود داشــت در دولت 
روحانی این فکر محقق می شد. مردم این تجربه 
را دارند و دوباره حاضر نیســتند که این تجربه 

را تکرار کنند. 
انبــار لویی دربــاره برخی از اظهــارات اصاح 
طلبان مبنی بر تصمیم گیری های ســلیقه ای 
شورای نگهبان در تعیین صاحیت کاندیداها به 
سیاست روز گفت: اینطور نیست ما در انتخابات 
مجلس شورای اسامی شاهد بودیم که عارف 
که سرلیست اصاح طلبان بود و هیچ اشکالی 
هم در تایید صاحیت او وجود نداشــت، اصًا 
کاندیدا نشد. بنابراین، این بهانه ای برای  حمله 
آنها به نهادهای قانونی کشــور است. وی افزود: 
اصاح طلبان ثابت کرده اند که در هر انتخاباتی 
شــورای نگهبان برای آنها یک هدف است ولی 
از این کار نتیجــه ای نمی گیرند چرا که مردم 
هدف آنها را از این حمات می شناســند و به 
نهادهای قانونی کشور و قانون اساسی  احترام 
می گذارند. از سوی دیگر حمیدرضا ترقی، عضو 
حزب مؤتلفه اسامی در این باره گفت: در چهار 
دهه عمر نظام جمهوری اســامی 32ســالش 
دولت در اخیار اصاح طلبان بوده اســت. اگر 
شورای نگهبان به دنبال حذف آنها بود، چرا این 

همه سال در قدرت بوده اند؟
وی ادامه داد: اینکه اصــاح طلبان می گویند 
نامزدی ندارند، جوســازی است. اصاح طلبان 
در مقاطعی که دچار ریزش و ضعف ســرمایه 
اجتماعی می شــوند و احتمال رأی آوری خود 
را پایین می بینند، دســت به گریــه و زاری و 

مظلوم نمایی می زنند.
ترقــی گفت:»آنچه از تحلیل هــای موجود به 
دست می آید این است که اصاح طلبان در یک 
دوراهی مهم قرار دارند؛ نخست آنکه انتخابات 
را تحریم کنند و دوم آنکه به ســمت مشارکت 
حداکثری بروند. آنها می دانند که اگر انتخابات 
را تحریم کنند با حاکمیت بیش از پیش دچار 
چالش می شوند؛ به همین دلیل سعی می کنند 
با کمــک دموکرات ها در آمریــکا در انتخابات 

ایران به توفیق برسند.« 
اصاح طلبان نیازی به هیچ نظر سنجی ندارند 
کافی اســت که فقط به پیامهایی که در مورد 
آنها در فضای مجازی منتشــر می شــود کمی 
دقت کنند تا ببیند که مردم هیچ رغبتی به آنها 
ندارند چه نامزد اصاح طلب چه نامزد اجاره ای 
. مردم با دیدگاه های اصاح طلبان مشکل دارند 
و آن را موجب شــرایطی می دانند که اکنون بر 
کشور تحمیل شــده است. آنها در این سالها با 
توجه به روحیه اشرافی طلبی و قدرت جویی در 
اصاح طلبان دریافته اند که آنان بیشتر به دنبال 
منافع حزبی و گروهی خود هستند تا خدمت به 
مردم بنابراین دلیلی نمی بینند که باز هم آنها 
را بیازمایند و از یک ســوراخ چندین بار گزیده 
شــوند، بهتر است آنها نه به شعور خود و نه به 

شعور مردم توهین نکنند.

 دوشنبه  ۲9 دی 1399  شماره ۵۵۰۴ 
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رسول اکرم )ص(: من نام دخترم را فاطمه )س( گذاشتم؛ زیرا خدای عزوجل 
فاطمه )س( و هر کس که او را دوست دارد، از آتش دوزخ دور نگه داشته است.

کواکبیان:
اصولگرا ها فقط ۱۵ درصد رای دارند!

مصطفی کواکبیان، فعال اصــاح طلب و دبیرکل 
حزب مردم ســاالری با باشــگاه خبرنگاران جوان 
گفتگوی مفصلی داشــته است که بخش های مهم 

آن را می خوانید.
هر طرح و اقدام و موضوعی که باعث کاهش حضور 
مردم شود، قطعاً ضد منافع ملی، نظام، انقاب، راه 
امام خمینی و فرمایش های رهبری است که ایشان 
بار ها فرمودند که ما بایــد جذب حداکثری و دفع 
حداقلی داشــته باشــیم. خصوصا در انتخابات که 
چندین بار رهبری فرمودند حتی کســانی که نظام 
را قبول ندارند پای صندوق های رای بیایند، یعنی 

انقدر مشارکت گسترده مهم است.
تجربیات انتخاباتی نشان داده که سقف رأی جریان 
اصاحات هیچ وقت از ســبد اصاح طلبان به سبد 
گروه های دیگر ریخته نخواهد شــد؛ ۱۵ درصد آرا 
برای جریان اصولگراســت، 3۰ تا ۴۰ درصد آرای 
خاکستری وجود دارد که بین جریان های مختلف 
شــناور اســت و فارغ از جناح و جریــان تصمیم 
گیری و انتخاب می کننــد و هر طرفی بهتر بتواند 
شــعار های آن ها را بهتر پوشش دهد به آن سمت 
حرکت می کننــد؛ منهای این درصدهــا، بقیه آرا 
یعنی چیزی حدود ۴۰ درصد ۵۰ درصد رای ها به 

باال متعلق به اصاح طلبان است.
حاال در خصوص پایگاه اجتماعی اصاح طلبان باید 
بگوییم بخشــی از آن در طیف خاکستری تضعیف 
شده است، ولی بخش ۴۰ درصد ۵۰ درصد به باال 
واجدان شرایط اگر باز هم در انتخابات حاضر شوند 
به اصاح طلبان رای می دهند، منتها حضور آن ها 
در انتخابات به، اما و اگر بستگی دارد؛ ولی نیامدن 

آن ها به معنی باال رفتن آرای اصولگرا ها نیست.
یک بخشی از آرای اصاح طلبان از قشر خاکستری 
ریزش می کند که آن هم چوبی است که از اقدامات 
دولــت می خوریم و می توانیــم اینطور بگوییم که 
بخشــی از آرای جریــان اصاح طلبــی به خاطر 
حمایت هــای خود از دولت کاهــش پیدا کرده که 
اگر این نگاه تغییر کند حتما رای خاکســتری هم 
بــه نفع اصاح طلبان تغییر پیــدا خواهد کرد، اما 
در هر صورت باید قبول کنیم که آرای خاکستری 
اصاح طلبان به دلیل حمایت از دولت کاهش پیدا 

کرده است.
اینکــه بگوییم اگر کســی از خاتمــی جانب داری 
می کند حتما با هاشمی مشــکل دارد یا بالعکس، 
این موضوع اشتباه است. روش های دو شخصیت در 
دو دولت حتما مختلف بوده، خصوصا در بحث های 
اقتصــادی، امــا تناقضی بین ایــن دو تفکر به آن 

صورت که خیلی واضح باشد دیده نمی شود.
نظر کواکبیان در باره افراد

علی الریجانی: یک جایی شــوخی کردم و گفتم، 
وقتی قالیبــاف را در مدیریت مجلــس می بینیم 
می گوییم صد رحمت بــه علی الریجانی؛ ولی این 
به این معنی نیست که حامی او در انتخابات باشیم.
سید محمد خاتمی: شــخصیت نواندیش در بحث 

حمایت از منافع ملی و حفظ حضور مردم.
حســن روحانی: همشــهری ما اســت و دوستش 
داریم، ولــی اصا از کارهایش راضی نیســتیم.در 
توسعه سیاســی که هیچ کاری انجام ندادند و در 
توسعه اقتصادی همه تخم مرغ ها را در سبد برجام 
گذاشتند و برجام هم وقتی ترامپ از آن خارج شد، 

توقع گشایش اقتصادی نبود.

خبر

اصالح طلبان در حال حاضر ســعی 
و  کارهــا  پاســخگوی  کــه  می کننــد 
عملکــرد دولــت باشــند و بــه افــکار 
عمومــی بــه گونــه ای آدرس دهنــد 
کــه اصــالح طلبــان نقشــی در ایــن 
عملکرد نداشــته و ندارند و مواضع 
کنونــی دولــت را قبــول ندارنــد تــا 
بتواننــد بــا دولــت بعــدی هــم وارد 

قدرت شوند. 
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فراخوان ارزیابی کیفی  برای مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

ت اول
نوب

شركت نفت مناطق مركزي ايران 
شركت بهره برداري نفت و گاز شرق  

1- شماره فراخوان : 9901222
2- موضوع فراخوان : ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای راجع به تهیه و تامین وسائط نقلیه سبک مورد نیاز )با راننده(.

3- محل و مدت انجام كار : استان خراسان رضوی، سرخس و منطقه عملیاتی خانگیران، به مدت 12  ماه
4- نام و نشانی مناقصه گزار: شركت بهره ¬برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك 18 .  

5- شرايط مناقصه گر : 
5-1- دارابودن شخصیت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي .

5-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.
5-3- دارا بودن گواهی نامه صالحیت انجام كار معتبردر رسته حمل و نقل از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی.

5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ايمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی.
5-5- توانايي تهیه ضمانت نامه بانکی شركت در فرآيند ارجاع كار )مناقصه( به مبلغ 6/450/660/000  ريال ) و يا واريز وجه نقد ( .

6- كلیه مراحل از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است متقاضیان در صورت عدم عضويت 
قبلی در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در فرآيند از طريق سايت سامانه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان و ساير اسناد 

ارزيابی كیفی در سامانه ستاد ايران  1399/10/29  می باشد. 
7-گشايش پاكت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزيابی كیفی، از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.

8- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  319   و 37047318 -051 تماس حاصل نمايند . ضمنا موضوع مناقصه در پايگاه اطالع رسانی مناقصات با 
شماره  28921294 ثبت شده است.
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