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ایــن روزها بدعت های تــازه ای در ادبیات دولت 
گذاشته شده اســت. به نظر می رسد که اکنون 
دولت فضا را برای گالیه گذاری باز دیده و هرچه 
بــه پایان دولت نزدیک می شــویم، اعضای کابینه  تندتر و 
بدون توجه به واقعیات جامعه، به هر جریان و نهاد می تازند!

کنایه های دولت به یک نهاد و سازمان و قوه هنوز فروکش 
نکرده که مجلس را هدف می گیرد و مدعی می شود که این 

قوه مشغول بدعت گذاری است!   
این درحالی اســت که حضرت آیــت اهلل خامنه ای بارها به  
دولتمردان نسبت به طرح اختالفات میان خود در جامعه بر 
حذر داشته اند و خاطرنشان کرده اند که این مشکالت باید 
در جلسات خصوصی مطرح شــود تا باعث نا امیدی مردم 
و بــی اعتمادی به نظام نشــود. رهبر معظم انقالب »توجه 
به مســائل کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دچار شدن به 
حاشــیه ها و اولویت دادن به مسائل فرعی« را مورد تاکید 
قرار داده و یادآور شــدند  »در شــرایط کنونی، در موضوع 
اقتصاد، مســائل اصلی کشــور عبارتند از »تولید، اشتغال، 
مهار تــورم، مدیریت نظام پولی و مالی، و عدم وابســتگی 

اقتصاد کشور به نفت« است. 

نگاهی به رویه دولت 
دولــت از ابتدا با قبول نکردن اشــتباهات خود و اصرار به 
روندی که حاصل آن شرایط امروز است راه را برای حاشیه 
ســازی باز کرد. این درحالی است که همه انتقاداتی را که 
دولتمردان به دولتهای نهم و دهم داشتند، مجدداً در دولت 
یازدهم و دوازدهم به شــکل بدتری به اجرا درآمد و شاهد 
بودیم که  موضوعاتی چون مسکن مهر، کارت سوخت و ...، 
همه دوباره به مرحله اجرا درآمد. جالب آنجاست که دولت 
در تمام حاشــیه های رقابت های انتخاباتی را کنار نگذاشت 
و هر نوع انتقادی را به حســاب بی ســواد، کاسبکاری و ... 
می  گذاشت. جالب اینجا بود که دولت انتقادات منتقدین را 
نیز به حساب توهین می گذاشت و اینگونه عنوان می کرد 
اگر کسی به دولت توهین، فحاشی و تهمت زد، تشویق می 
شــود. این روند تا آنجا ادامه داشت که مقام معظم رهبری 
صریحــاً و بدون ابهام   تذاکراتی را در این باره بیان کردند 
و این موجب مدتی ســکوت شد اما حاال به نظر میرسد که 
این ســکوت روز به روز درحال شکسته شدن است و دولت 

در مسیری دیگر گام بر می دارد.

شــاهد بودیم پس از نطق محمدباقــر در مجلس و انتقاد 
مجلس از مشــکالت اقتصادی فعلی و بی توجهی به آنچه 
شــرایط تحریمی و کرونایی بر کشور تحمیل کرده و دادن 
آدرس غلط از ســوی دولت،  محمدباقر نوبخت هم دست 
به قلم شــد و در نامه ای خطاب به قالیباف نوشت: علیرغم 
تنگناهایــی چون عدم تحقق درآمدهــای نفتی، هم چرخ 
توســعه کشــور همچنان در گردش اســت، هم ۳۶ هزار 
میلیــارد تومان صرفه جویی صــورت گرفته و هم حقوق و 
یارانه ها در کنار همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش 

حقوق کارکنان دولت انجام شده است.
جهانگیری هم وارد میدان شــد و بــا تاکید بر اینکه همه 
می دانند که زبان مدیران دولت برای پاسخگویی زبان الکن 
نیســت، تاکید کرد؛ کســانی که می گویند مدیران دولت 
دچار ضعف هســتند خوب اســت این دو مقطع زمانی که 
شرایط کشور از لحاظ تحریم های بین المللی یکسان بوده 
اســت را مقایسه کنند و ببینند چه اتفاقاتی در بخش های 

مختلف اقتصادی کشور رخ داده است.
با ارائه الیحه بودجه نیز شــاهد بودیــم زمانی که مجلس 
شــورای اسالمی در حال واقعی کردن اعداد و ارقام بودجه 
ســال ۱۴۰۰ اســت، رئیس جمهور نیز هر زمان تریبونی 
به دســت می آورد، کنایه هایش را متوجــه مجلس انقالبی 
می کند و آن ها را بی ســواد می نامد، عصبانیتی که حتی در 
روز افتتاح طرح هــای ملی وزارت نفت در دوم بهمن ادامه 
داشــت و منتقدان به بودجه و سیاست خارجی را بد زبان 
و نافهم معرفــی کرد. و این درحالی بود که کارشناســان 
می پرســند چگونه می توان به الیحه بودجه ای اعتماد کرد 
کــه دولت مهم ترین بندهای درآمــدی و فروش را مبتنی 
بر سیاســت های کاخ سفید و حضور جوبایدن تنظیم کرده 
اســت! این درحالی اســت که الیحه بودجــه جای آمال 
و آرزوها نیســت بلکه محل دقت در تحقــق اعداد و ارقام 

اعالمی با توجه به واقعیات موجود در میدان است. 
اخیــراً علــی ربیعــی، دســتیار ارتباطــات اجتماعــی 
رییس جمهوری و ســخنگوی دولت در مطلبی با اشاره به 
اینکــه برخی اتفاقات و اظهارات مثل دماســنج در جامعه 
عمــل می کنند، بــا گالیه از اظهارت میهمــان یک برنامه 
در صداوســیما گفت:  نباید اینگونه اظهــارات را اتفاقی و 
تصادفی دید. مدت هاســت نوع ســخن گفتــن و کنش ها 
در ســاحت سیاســی و ادبیاتی که به کار گرفته می شود و 

رفتارهایی که رخ می دهند، نشــان از نوعی زوال اخالقی و 
نارســایی هایی در ارتباطات اجتماعی و سیاسی در سطوح 

قدرت با تسری یابندگی به جامعه دارند.
وی افــزود: نگاه کنید به حضور ظریف در مجلس و کلمات 
مطرح شــده، درخواســت های اعدام برای این و آن، به کار 
بردن افشاگری براساس اطالعات غلط به جای روشنگری و 
نیز برخی تریبون ها که خشونت کالمی در آن موج می زند. 
اینها همه نشــانه هایی از نقصان در سیاســت و پر شــدن 

خشونت در کالم سیاسی است.
سخنگوی دولت اظهار داشت: از منظر تحلیل جامعه شناسی 
سیاســی نیز این نوع پرخاشــگری و رفتارهای سیاســی، 
می تواند ریشه در خشم و پرخاشگری خارج از اراده کسانی 
داشته باشــد که با شکســت غیرمنتظره دونالد ترامپ در 
انتخابات امریکا و پدیدار شــدن افق تــازه ای برای احیای 
برجام، آمال سیاســی خود را در معرض تهدید و روشــن 
شــدن تحلیل های غلط اتهامی می بینند که در چهار سال 
گذشــته تبلیغ کرده بودند. در این چهار سال، این افراد نه 
تنها به نحوی چشم بر جنایت های دولت ترامپ بستند بلکه 
فرصت را از راه تحریف واقعیــت درباره علت تورم و رکود 
اقتصادی و ناکارآمد نشــان دادن برجام و حتی فراتر از آن 
تحقیر استراتژی »تعامل سازنده با جهان« مناسب دیدند؛ 
بــه این امید که قاطبه مردم را متقاعد به نادرســت بودن 
مسیری کنند که برای آن به پای صندوق های انتخابات در 
سال های ۹۲ و ۹۶ آمده بودند و این نوع تفکری را که مردم 
به آن رأی داده بودند برای همیشه شکست خورده دانسته 

یا تحقق آرمان های آن را ناممکن بنمایانند.
از ســوی دیگر اظهارات محمود واعظی پاسخ به خرازی و 
زیر سوال بردن نقش اصالح طلبان در پیروزی روحانی، اما 
خــون اصالح طلبان را بیش از همیشــه به جوش آورده و 
برای همین شاهدیم که بسیاری از روزنامه های اصالح طلب 

به نوعی از خجالت وی درآمده اند.

اشتباهات گسترده 
اما نبایــد در این میان فراموش کرد که در هر جنحالی دو 
طــرف وجود دارد و هر طرف در به وجــود آمدن این نوع 
جنجال ها نقش ایفا می کنــد . از قدیم گفته اند که جواب 
»های ، هوی« است. اگر چه دولت با مقاصد خاص دست به 
حاشــیه آفرینی زده است اما در بسیاری از موارد نیز شاهد 
تندروی های بســیاری از سوی منتقدین هستیم که تمام 

این موارد خالف رویه و شأن دولت است . 
وقتی در یک برنامه تلویزیونی از ســوی رسانه ملی ، اجازه 
داده می شــود که  فردی از باب بی اطالعی و یا ... به خود 
اجازه می دهد به دیگران توهین کند و بگوید  »مســئولی 

می نشیند خانه و ممکن است پای منقل باشد و سر نمی زند 
به این طــرف و آن طرف و حتی وزرایــش نمی توانند با او 
مالقات کنند« یا اینکه می گوید: »یکی از مســئوالن گفته 
بود در کودکی شــیر خر خورده بود وگرنه وارد سیاســت 
نمی شد. خیلی از مسئولین ما انگار از این شیر خورده اند« 
و یا اینکه در مجلس صحبت از اعدام و عزل رئیس جمهور 

می شود نباید توقع داشت که طرف مقابل ساکت بماند. 
سوال اینجاست که رهبر انقالب بارها صراحتاً به نمایندگان 
تذکر جدی داده اند تا دســت از توهین بردارند. ایشان روز 
۲۲ تیــر ۱۳۹۹ در ارتباط تصویری بــا نمایندگان مجلس 
یازدهم گفتند: »توهین و دشــنام و نســبِت بدون علم به 
دولتمردان به  هیچ  وجه جایز نیست و برخی از این نسبت ها 
حرام شــرعی است.« ایشان همچنین روز ۳ آبان ۱۳۹۹ با 
انتقاد شدید و صریح از اقدام برخی ها در برخورد با دولت و 
رئیس جمهور و هتک حرمت ایشان، گفتند: »هتک حرمت 

حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد.« 
از سوی دیگر قانون هر نوع توهین به مقام های ارشد نظام 
را در حد جرم تعریف کرده اســت و بر همین اســاس هم 
بوده که در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اســالمی آمده اســت 
که »هرکس با توجه به ســمت یکی از روســای سه قوه یا 
معاونــان رئیس جمهوری یا وزرا...در حال انجام وظیفه یا به 
ســبب آن توهین کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ 
ضربه شالق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی 

محکوم می شود«. 

پرچمدار بدعت گذاری 
اما باید به این نکته توجه داشــت که چه کســی پرچم دار 
این رفتارها بود؟  رئیس جمهور و نهادی که اهل این رویه 
است؛ دولت است. دولت این دومینو تخریب را آغاز کرده و 
حاال این دومینو به جلو می رود. هر دو طرف دراین ماجرا 
مقصر هستند اما اکنون به قولی دولت دست پیش را گرفته 

تا پس نیفتد و مظلوم نمایی می کند . 
زمانی که واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید می کند 
که »اگر مراحل تصویب یک قانــون، از نظر رئیس جمهور 
دارای اشکال باشــد، قطعا رئیس جمهور نمی خواهد در آن 
شریک شود و رئیس مجلس می تواند قانون را ابالغ کند«! 

اینگونه اظهار نظرها چه معنایی می تواند داشته باشد؟
وی با بیان اینکه این کار قباًل هم انجام شده است و مختص 
این دولت نیست، گفت: این مساله در دولت های نهم و دهم 
به مراتب بیشــتر بوده و در دولت های قبل از آن هم بوده 

است و موضوع جدیدی نیست.
آیا به فرض اگر دولتی اشتباهاتی را مرتکب شده باید سایر 
دولــت ها رویه او را اصالح کنند یــا این رویه غلط بدعتی 

برای همه شود و اگر کارهای دولت نهم و دهم درست بود 
چرا دولتمردان کنونی از این دولت انتقاد می کردند؟! 

مجلس و سایر قوا و نهادها بارها به دولت سیگنال همکاری 
فرستادند اما پاسخی دریافت نکردند و از سوی دولت متهم 
به دخالت در کار دولت شــدند. ایــن اختالفات همواره در 
میان قوای مختلف وجود داشته است اما رویه به سوی حل 
مشــکالت بوده است اما شاهد هســتیم که رویه امروز این 

اختالفات به سوی جدایی و انشقاق است. 
 احمد امیر آبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اســالمی با اشاره به اظهارات  رئیس 
جمهور در جلسه هیئت دولت مبنی بر اینکه مجلس جمع و 
تفریق اعداد را بلد نیست، در این باره گفت: این گونه صحبت 
کردن با نمایندگان مردم درســت نیست، مجلس به دنبال 
همدلی و وحدت اســت تا کشــور بتواند در مقابل دشمنان 

بایستد.
از ســوی دیگر عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری، گفت: 
بهترین خروجی مجلس این خواهد بود که مطالبه مردم در 
تفاهم بین مجلس و دولت در قالب یک الیحه کارشناســی 
به مجلس بیاید و نهایتا با نظر کارشناسان و مرکز پژوهش ها 
و مراکز تحقیقاتی که وجود دارد تبدیل به یک قانون شــود. 
محسن کوهکن با نگاهی انتقادی به ادبیات و اظهارات پی در 
پی نمایندگان مجلس تصریح کرد: » نمایندگان یک مجلس 
خــوب باید به اندازه کافی برای امــور مختلف وقت بگذارند 
و بیش از آنکه زبانشــان تحرک داشته باشد باید گوششان 

تحرک بیشتری برای شنیدن داشته باشد.
ســخنان کنایه آمیــز روحانی و برخــی از وزرایش درحالی 
اســت که مردم انتظار دارند به  جای ایجاد فضای هیجانی 
و احساسی در آستانه انتخابات، دولت اقداماتی را انجام دهد 
تا در پایان کار خود به آرامش بتواند به آسودگی تا حدی به 
کارهای اجرایی بپردازد و دین خود را به مردمی که 8 سال 
علیرغم همه سختی ها و بدقولی ها، دولت را همراهی کردند 
ادا کند . اما سوال اینجاست که چرا دولتمردان جای همراهی 
آنهم در شرایط حســاس کنونی، دست به تقابل می زنند؟ 
اینگونه تصمیمات درحالی گرفته می شود که روان و آرامش 
مردم به شــدت تحت تاثیر کرونا و مشکالت معیشتی قرار 
دارد و این رفتارها تنها موجب دلزدگی، خســتگی و نگرانی 
آنها می شود. در عین حال این گونه ادبیات پیام نبود وحدت 
و فضای دوقطبی را در کشور مخابره می کند و باعث شادی 
دشمنان نظام و انگیزه آنها برای ادامه فشارهای خود بر مردم 
ایران می شــود. معادله ای مجلس برای چند ماه پایانی خود 
طرح کرده اســت، معادله الینحلی نیست، مردم خود بهتر 
از هر کس دیگــری می دانند که اقدامات و تحوالت به چه 

سمت و سویی می رود.

امام علی )ع(: قرآن را نیکو تالوت کنید که سودمندترین 
داستان ها است و از آن شفا بجویید که شفای سینه ها است.

گزارش

بدعت گذاری جدید در ادبیات و پیشتازی در مظلوم نمایی 

معادله تقابل دولت با مجلس و دیگران
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فراخوان نوبت دوم- شماره 99- 8 / ت
اداره كل نوسازي مدارس استان كرمان در اجراي آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات در نظر 
دارد تجهيزات به شرح ذيل را با روش مناقصه عمومي دو مرحله اي از توليدكنندگان و شركت هاي واجد شرايط خريداري 

نمايد. لذا از متقاضيان دعوت ميشود از تاريخ چاپ فراخوان نوبت اول به مدت 3 روز به سامانه ستاد ايران مراجعه نمايند.

مبلغ اعتبار 31/500/000/000 ریال از طرح 1801027002

تعداد - دستگاه کاال

831کولر آبی 7000

1399/11/4تاریخ انتشار نوبت اول

1399/11/5تاریخ انتشار نوبت دوم

3روز کاری و تا ساعت 8/00 مورخ 1399/11/8مهلت دریافت اسناد مناقصه 

تا ساعت 8/00 مورخ 1399/11/18مهلت تحویل اسناد مناقصه تکمیل شده و ارائه پیشنهادها

تا ساعت 8/10 مورخ 1399/11/18زمان بازگشایی پاکت ها

تا 1399/11/28 ساعت 19/00مدت اعتبار پیشنهادها

تا ساعت 12/00 مورخ 1399/11/25مهلت انعقاد قرارداد
م.الف ۵۰۶۰

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 ) نوبت اول(

هیات مدیره شرکت تعاونی کامیونداران خود راننده شهرستان گنبد

تعاونی  شرکت  اول  نوبت  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
ملی  شناسه  و   392 ثبت  شماره  به  گنبد   راننده  خود  کامیونداران 
10700040831 در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/11/18 درمحل دفتر 
شرکت تعاونی تشکیل می گردد. از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود جهت 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر دراین جلسه حضور بهم رسانند:
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس شرکت 
2- تصمیم گیری درخصوص دیوارچینی ضلع غربی و جنوبی شرکت ) تقریبا 

به ارتفاع یک متر(
3- تصمیم گیری در مورد نصب پروژکتور محوطه شرکت تعاونی و درست 

کردن دکوراسیون اطاق بارنامه نویسی و درست کردن محوطه و غیره
4-تصمیم درخصوص آهن آالت اوراقی و بارنامه های باطله از سالهای قبل 

جهت فروش 
5- تصمیم گیری درخصوص پرداخت معیشتی برای رانندگان و سهامداران و 

بازنشسته گان و فعالین شرکت تعاونی در سال یک الی دوبار 
6- تصمیم گیری درخصوص تغییر روزنامه سیاست روز به روزنامه دیگر

7- درختکاری محوطه شرکت تعاونی 
بارنامه  ئی  قره  اسماعیل  آقای  سنوات  پرداخت  درمورد  گیری  8-تصمیم 

نویس
*الزم به یاد آوری است که: اعضای تعاونی می توانند نماینده تام االختیاری 
) از میان اعضای تعاونی یا خارج از آنان( برای حضور درمجمع و اعمال رای 
تعیین نمایند. تعداد آرای وکالتی هرعضو سه رای و هرشخص غیر عضو تنها 
یک رای خواهد بود و بنابراین اعضای محترم درمورخه 1399/11/17 ازساعت 
جاده  یک  گنبد-کیلومتر  در  واقع  تعاونی  دفترشرکت  درمحل   12 لغایت   8
آزادشهردفترشرکت تعاونی کامیونداران جهت تایید وکالتنامه و برگه حضور 
داشتن  دردست  با  االختیار  تام  نماینده  و  عضو  همراه  به  عادی  مجمع  در 

مدارک معتبر شناسایی و برگه سهام حضور بهمرسانند.
8 8 0 0 6 6 8 8

  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

@siasatrooz


