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پاندمیخودشیفتگیها!  قسمت دوم

در اولین بخش از این سلســله مطالب پیرامون نقش مخرب دوجنسیتی ها 
در اقتصــاد بیمار که ادبیات نقد، امروز آن ها را خصولتی نام نهاده به تفصیل 
ســخن گفته شــد که حاال بهتر است برای روشن شــدن آن کمی به عقب 
برگردیم. پس از ســپری شدن جنگ خانمان ســوز جهانی دوم، دولت های 
درگیر در این مخاصمه بی نتیجه تحت عنوان متفقین که تنها می توانســتند 
فعالیت هــای اقتصادی آمریــکا را مضاعف نمایند و زمینه اســتیالی غرب 
را بر دیگر کشــورهای همه چیز باخته مســتحکم تر کنند، بر آن شــدند تا 
غنائم و ســرزمین های دنیا را بین خود تقســیم و به چپــاول منابع آن ها 
بپردازنــد. آن روزها یکی از چالش های بزرگ شــرق که هدف اصلی غرب 
برای قســمتی از غارت و چپاول خود بود را می توان بحران بهداشــت این 
کشورها دانست زیرا بیماری های واگیردار و مسری در آن ها بیداد می کردند 
که ریشــه اکثر ایــن امراض در آب ها، خوراکی های آلــوده و پراکنده بودن 
فاضالب در تمامی شهرها بود. زنده یاد استاد حسین غزالی که یکی از اولین 
گویندگان و مجریان رادیو اصفهان به حساب می آمد در خاطرات به جامانده 
از خود پیرامون این مســئله بااهمیت می نویسد: »در دهه چهل من گوینده 
بالمنازع رادیو اصفهان و نخستین گزارشگر و همچنین نخستین تهیه کننده 
برنامه های زنده رادیو در اصفهان بودم. در آن زمان شرایط بهداشتی آب در 

این شهر بسیار نامطلوب بود.
 آب آشــامیدنی مــردم از چاه هایی کــه در خانه ها حفر شــده بود تأمین 
می گردیــد و به دلیل وجود زاینده رود که اکثراً حوضه نفوذ منابع زیرزمینی 
رودخانه بودند با حفر چند متر چاه در زمین، آب آشامیدنی ظاهراً شفاف و 
گوارایی به دســت می آمد که به مصرف نوشیدن و پخت وپز و پر کردن آب 
حوض و آبیاری باغچه ها می رســید. در آن زمان فاضالب خانه ها که منحصر 
به توالت و دستشویی بودند و حمامی در کار نبود به چاه دیگری که در کنار 
کوچه ها و دیوار خانه ها اما خارج از محوطه حیاط حفر می شــد، می ریخت 
زیرا در آن دوران، خانه ها حمام نداشتند. رخت شویی و ظرفشویی هم اکثراً 
لب حوض خانه ها و یا پای چاهک های فاضالب مخصوص حیاط و یا حاشیه 
جوی آب کوچه ها انجــام می گرفت. درنهایت چاه های فاضالب منازل صرفاً 
از مدفوع انسانی پر می شد تا کشاورزان روستاهای اطراف شهر بسیار طالب 
حمل آن به عنوان کود باشند و با گذاشتن گاله بر روی حیواناتی چون االغ و 
قاطر و بعدها با مخازن فلزی بزرگی که بر روی دوش همین چهارپایان قرار 
می دادند به درب منازل شــهری مراجعه کرده و چاه های فاضالب را تخلیه 
می کردند تا برای استفاده در مزارع به عنوان کود انسانی به روستاهای اطراف 
شهر ببردند. در چنین وضعیتی آب آشامیدنی مردم اصفهان به شدت آلوده 
بود و به همین جهت همه مردم بایســتی حداقل سالی دو بار داروی مسهل 
می خوردنــد تا کرم آسکاریســی که در روده آن ها تولید می شــد از طریق 
مدفوع دفع گردد. در چنین شــرایط بحرانی بود که مهندس سعید حجازی 
از ســوی وزارت آب و برق آن زمان مأموریت یافت تا به آب و فاضالب شهر 

اصفهان سروسامان بخشد.

 که این مجموعه تحت عنوان سازمان آب و فاضالب در یک ساختمانی سه 
اتاقه در یکی از کوچه پس کوچه های خیابان چهارباغ خالصه می شد« و امروز 
این مجموعه جمع وجور با مســاعدت بوروکراسی اداری، شرکتی با صدها و 
شــاید هزاران نیروی رسمی و غیررسمی تحت عنوان آب و فاضالب استان 
اصفهان اداره کننده آنست و البته درآمد حاصل از حراج سرمایه ای به نام آب 
که سهمی از آن امانت نســل های آینده بوده و ارزشمندتر از نفت می باشد 
و بازیافتــی دیگر به نام فاضالب که بابت انجام هردو خدمت پرمنفعت ارقام 
قابل توجهی نصیب شــرکت مذکور می شود تا فارغ از مقررات دست وپا گیر 
دولتی که تحت نظارت دیوان محاســبات است، هزینه نمایند! امروز بیش از 
نیم قرن از شروع این خدمت به ظاهر مفید اجتماعی و بهداشتی برای جامعه 
می گذرد که باید توجه داشــت در آینده شــهر و استان وسعت جمعیتی و 
مطالبات بیشــتری را در بر خواهد داشــت که تعهدات دولت ها، مدیران و 
مســئوالن آینده این مجموعه را ســنگین تر خواهد نمود بنابراین می طلبد 
تا از هم اکنون قســمت اعظم این درآمد حاصل از محل حراج ســرمایه های 
بادآورده صرف تأمین زیرساخت های تولید و انتقال بدون تنش و چالش های 
در پیش روی نسل های آینده و صرفاً درراه ایجاد زیرساخت ها برای خدمت 

درزمینه آب و فاضالب هزینه گردد.
 که یکی از مهمترین و اساســی ترین آن ها ایجاد فورس ماژور حداقل ســه 
تصفیه خانه جدید برای آب و فاضالب در ســه ضلع شــمال، غرب و شــرق 
کالن شهر می باشد. متأســفانه علی رغم تجربه تلخی که با ایجاد اختالل در 
تأمین آب بهداشــتی 12 ســال قبل در تنها تصفیه خانه اصفهان پیش آمد 
و به مدت 48 ســاعت آب خوراکی کالن شــهر که از تصفیه خانه بابا شــیخ 
علی تأمین می شــد غیرقابل شــرب اعالم گردید اما پس ازاین گذار پرتنش، 
انگیزه چندانی در مدیران، مســئوالن و هیئت مدیره این شــرکت خصولتی 
به تمام معنا دیده نشده تا در این فاصله و فرصت مناسب و با عنایت به کسب 
درآمدهای کالن از فــروش آب و دفع طالی کثیف و همچنین بودجه های 
قابل توجه زیرســاختی از محل فروش نفت بشــکه ای 140 دالر نســبت به 
تأســیس چند تصفیه خانه مدرن دیگر اقدام نمایند تا اگر متولی قدرتمند و 
باانگیزه ای مصدر وزارت نیرو شد و توانست حق آبه های این استان را استیفا 
کند، مســتأصل تصفیه آن نباشــد! اما به روال گذشته همچنان بر تبلیغات 
گســترده و متنوع از طرق مختلف اصرار داشــته و همچنان دارند تا بیشتر 
به نوعی ارزش واقعی آب را برای جامعه مدنی توجیه نمایند که مصرف را به 

حداقل ممکن نورم جهانی برسانند.
 و ایــن روند فصلی و مقطعــی را نوعی امتیاز به حســاب آورند درحالی که 
می بینیــم همه تالش هــای پولی نه معنوی و فاقد تزریــق انگیزه های الزم 
زیربنایی بوده و نهادینه نشــده که تا قبل از شــروع فصل گرمای تابستان 
98 مصرف آب نســبت به ســال قبل در همین برهــه از زمان 40 درصد 
افزایش یابد! علیرغم اینکه شرکت مذکور همیشه یک مجموعه خصولتی با 
امکانات و اختیارات الزم و کافی بوده که می توانســته حداقل در طول این 
سال های طالیی و پردرآمد از محل حراج سرمایه نسل های بعدی یعنی نفت 
و بودجه های زیرساختی که از طریق دولت تأمین می شده و یا فروش اوراق 
قرضه به پشتوانه ســرمایه بی بدیل آب و با بهره وری مناسب از تکنیک های 
روز جهان بجای تعویض و ترمیم های پی درپی شــبکه های انتقال شــهری 

به دوگانه کردن آن به آشــامیدنی و مصرفی بپردازند نه اینکه پشــتوانه و 
توانایی اقتصادی خود را صرف تبلیغات بی ارزش با هدف نهایی افت مصرف 
نمایند و ســعی داشته باشند از کســر هر مقدار صرفه جویی در آب به زور 
تبلیغات در رســانه های مختلف و برگزاری جشن های رادیویی، تلویزیونی، 
صحنه ای و چاپ پوســترهایی که به نوعی دمده شده و با انکارپذیری نسل 
IT ســازگاری و همخوانی ندارد و بیشتر متعلق به فرهنگ دهه چهل است 
و همچنین اهدای جوایز فیزیکی در ســطح اســتان به کودکان، نوجوانان، 
جوانان و حتی میانساالن و ســالخوردگان در مسابقات رادیویی، تلویزیونی 
و سالنی که معموالً برای تشــویق به مصرف هرچه بیشتر یک کاال تدارک 
دیده می شــوند درحالی که هدف اصلی پایین آوردن مصارف نامعقول آب و 

درنهایت هزینه ها است.
 که تنها با تفکیک شبکه انتقال آن به شرب و شستشو امکان پذیر می باشد 
که این تجربه ای کاماًل موفق و فارغ از تبلیغات پوچ در کشــورهای پیشرفته 
جهانی بخصوص شــبه جزایر پر آب اســکاندیناوی است که انجام هرگونه 
هزینه ای به جز ایجاد زیرســاخت دراین باره نوعــی آب را در هاون کوبیدن 
می دانند و البته شــاید بازخوردهای دیگری هم داشــته باشد که ما از آن 
بی خبریم! رســیدن به افق نهایی در هدفمنــد کردن مصرف آب و دریافت 
ارزش افزوده باالتر از آن در این روزها امکان پذیر اســت که خوشبختانه طی 
ســه سال گذشته با بارندگی های مناسبی روبرو بوده و در آینده هم هستیم 
که غفلت از حضور تنشی به نام کرونا مقدار قابل توجهی از این فرصت طالیی 
را مصادره کرده است اما به شرطی که ساختارها تغییر و تکلیف شرکت های 
وابسته به دولت به نحوی توسط مجلس خط شکن تعیین و پشت پرده های 
آن مشخص گردند. ســال قبل در همین ایام معاون اول رئیس جمهوری از 
به روزرسانی شبکه شفاف سازی شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یعنی 
همان خصولتی ها خبر داد که به نظر می رســد به نوعی نقش شــترمرغ را 
بازی می کنند تا اگر از آن ها خواســته شود بپرند جواب دهند شتر هستند 

و اگر قرار شــد باری به دوش بکشند ادعا کنند که مرغ اند! نظر معاون اول 
رئیس جمهــور اگر به جز حرف با عمل توأم می شــد اقدام مبارکی بود تا در 
مرحله اول این شــرکت ها میزان هزینه های تبلیغاتی خود را طی تمام این 
سال ها که در بعضی موارد سرسام آور و نجومی و آفتابه لگن هفت دست است 
به اطالع آحاد جامعه یعنی همان صاحبان اصلی آن با بیش از شــش هزار 

تریلیون سرمایه اولیه برسانند و برای نمونه اعالم کنند.
 درحالی که وضعیت آب برای مصرف خوراکی مناسب شده چه دلیلی حاکم 
اســت که شرکت های آب و فاضالب استان ها این گونه بی رویه و فارغ البال از 
حسابرسی دیوان محاســبات در انجام هزینه های نامعقول شلتاق کنند که 
این مســئله هم باید قابل توجه همکار رســانه ای و رئیس جدید و تازه نفس 
این دیوان باشــد! قصد نداریم به مواردی در این زمینه بیش از این اشــاره 
داشــته باشیم که کافیست برای نمونه و رندوم دفاتر درآمدهای یکی از این 
شرکت های اســتانی توسط سازمان های حسابرسی رسمی دیوان محاسبات 
کشــور بررســی و میزان پرداخت های تبلیغاتی را در زمینه های متنوع به 
ســرجمع برسانند تا متوجه شوند با صرفه جویی این ارقام در سال های دالر 
3800 تومانی می توانســتند چند تصفیه خانــه جدید و ضروری برای آب و 
فاضالب ایجاد نمایند اما زهی تأسف که امروز دیگر امیدی به وصول اینگونه 
درآمدهای طالیی نیســت و هزینه برابری ارزها هم سر به جهنم گذاشته و 
تصفیه خانه موجود هم جوابگوی گسترش حدوحصر کالن شهر نبوده و اصوالً 
در حال فرسایش است تا آالرمی باشد برای بعضی از مدیران خرد و کالن و 

خودشیفته که شاید اگر خوابند بیدار شوند.
 البته درصورتی که خودشــان را به خواب نزده باشــند که بیدار کردنشــان 
محال است! این سلسله مطالب تا حل معضل مدیریت آب به عنوان سرمایه 
و نیازی بدون جانشــین و سپردن مسئولین حراست و توزیع عادالنه آن به 
دســت بسیجیانی که در فکر تشریفات نیســتند و با پاره ای نان و درنهایت 

تکه ای پنیر در این رسانه مکتوب و متعهد ادامه خواهد داشت.

هر چه به انتخابات ریاست جمهوری 1400 نزدیک می شویم 
، بیشــتر موضوع مشارکت مردم در این انتخابات در سخنان 
مســئوالن پررنگ می شود، با این حال سواالتی در این میان 
مطرح می شود که پاسخ به آنها می تواند نشان دهد که مالک 
مشــارکت مردم در انتخابات چیست؟ آیا عملکرد مسئولین 
در این زمینه اثر گذار اســت یا نه؟ مردم با توجه به عملکرد 
مسئولین چه رویکردی را در انتخابات 1400 خواهند داشت 
و درنهایت آیا مردم با صندوق های رای قهر کرده اند یا نه؟ 

 اخیراً حسن روحانی در سخنان خود از مردم برای مشارکت در 
انتخابات آتی ریاست جمهوری دعوت کرد و گفت؛ می خواهم 
 از تمام ملت ایران خواهش کنم؛ برویم پای صندوق رأی، ولو 

اینکه گله داشته باشید؛ نباید با صندوق رأی قهر کرد.
رئیس جمهوربا بیان اینکه »مردم باید مطمئن شوند رای آنها 
کم و زیاد نمی شــود و مشــارکت، نظارت، سالمت و امنیت 
انتخابات و ایجاد نشاط در جامعه یک وظیفه همگانی است«، 
اظهارداشت: اگر می گویند مجلس بعدی صددرصد مال آنها 
است، بگذارند الاقل یک رقابت شکل بگیرد و مشارکت باشد، 

مجلس هم مال آنها و نوش جانشان.
این سخنان رئیس جمهور در حالی عنوان می شود که برخی 
از جریان های سیاسی بخصوص اصالح طلبان نیز در این میان 
با اعالم نا امیدی از مشارکت مردم در انتخابات، اینگونه عنوان 
مــی کنند که جریان انقالبی به دنبال مشــارکت حداکثری 
مردم نیســت و می خواهد با توجه به شــرایط فعلی کشور، 
با حداقل آراء بتواند ریاســت جمهوری و دولت آتی را از آن 

خود کند.
»محمود صادقی« نماینده پیشین مجلس در این باره گفته؛ 
برخــی نیروهــا در محفل هایی می گویند اگــر مردم کمتر 
مشارکت کنند، ما پیروز می شویم. این دیدگاه بسیار خطرناک 
اســت، زیرا نباید شرایط به گونه ای شود که رئیس جمهور هم 
مانند نمایندگان مجلس یازدهم با آرای حداقلی پیروز شود. 

از ســوی دیگر برخی از اصالح طلبان نیز اینگونه عنوان می 

کنند که مســائلی چــون تاخیر در ورود جــدی و مصداقی 
جریان های سیاســی به انتخابات، تداوم رویه های پیشین در 
نظارت شورای نگهبان و امکان تحدید تکثر نامزدها، اختالف 
نظرهای جدی درون جریانی بر سر تعیین اولویت های کشور 
و راهکارهای عبور از مشکالت و ... دورنمای امیدوار کننده ای 
از افزایش مشــارکت سیاسی به دست نمی دهد. آنها اینگونه 
عنوان می کنند که مردم به این درک رسیده اند که رأی  آن ها 

اصوال هیچ نقشی در تعیین نتیجه انتخابات ندارد.
این درحالی است که وفاداران به نظام، والیت و ایران می دانند 
که در نظام جمهوری اسالمی طبق فرمایش امام راحل میزان 
رأی ملت اســت و رأی مردم اســت که سرنوشت را در نظام 

جمهوری اسالمی تعیین می کند.
نظریه مردم ساالری دینی که به عنوان مبنای نظری عملکرد 
نظام برآمده از انقالب اســالمی قرار گرفته است بر مشارکت 
و حضور مردم در تعیین سرنوشت و اداره جامعه تاکید دارد. 
رهبر انقالب بارها در فرمایش های خود به این موضوع تاکید 
کرده اند ، از جمله در ســخنانی فرمودنــد : هرکس به ایران 
عالقه مند است و امنیت کشور، حل شدن مشکالت و گردش 

صحیح نخبگانی را دوست دارد، در انتخابات شرکت کند.
 سلیقه سیاسی 

در این میان باید گفت، کســانی که از عدم مشــارکت مردم 
ســخن می گویند به دنبال تحمیل ســلیقه سیاسی خود به 
مردم هستند، اما مردم بارها نشان داده اند که، آنها نمی توانند 
ســلیقه سیاســی خود را در انتخاب مردم دخالــت داده و 
انتخابات گذشــته مجلس شورای اسالمی مثالی روشن برای 
این مدعاست. اگر امروز مردم از بی اعتمادی به دولت سخن 
می گویند برای این اســت که از ســال 92 در واقع مردم با 
دولتی روبرو شدند که نگاه به بیرون از کشور داشت و برنامه 
خاصی را برای حل مشــکالت مردم جز برجام ندید. دولتی 
بــدون اقناع و اطالع قبلی، قیمت ها را تغییر می داد و عالوه 
بر تبعیض در توزیع درآمد و امکانات، مردم شــاهد بودند که 

در این دوره 8 ســاله بیش از هر دوره ای فساد ریشه دواند و 
مشکالت  اقتصادی نیز افزایش پیدا کرد.

حّجت االسالم سّید محّمدصادق کاظمی، سخنگوی جمعیت 
رهپویان انقالب اسالمی با اشاره به اهمیت مشارکت حداکثری 
مــردم در انتخابات 1400 گفته؛ در جریان انقالب، کســی 
نمی تواند مخالف مشــارکت حداکثری باشد، چرا که جریان 
انقالب جریان دنباله رو مقام معّظم رهبری است و اگر کسی 
بگوید جزو جریان انقالب هستم و مخالف مشارکت حداکثری 
باشــد، در واقع با منویات رهبر انقالب مخالفت کرده است و 
در این زمینه، خالف جریان کلی انقالب حرکت می کند. وی 
با بیان اینکه اصالح طلبان در موضوع مشارکت حداکثری در 
انتخابات، فرار رو به جلو می کنند و دســت پیش می گیرند تا 
پس نیفتند، اظهار داشت: مشارکت اگر در کشور پایین باشد 

به خاطر عملکرد اصالح طلبان است.
ســخنگوی رهپویان ادامــه داد: مردم با کســی عقد اخوت 
نبسته اند و وقتی ببینند کسی کار نمی کند، اعتراض می کنند. 
مردمی که در تشییع پیکر حاج قاسم و راهپیمایی 22 بهمن 

حضور پیدا می کنند، همان مردمی هستند که 
در انتخابات ها واکنش نشان می دهند. بنابراین 
وقتی برخــی از آن هــا در انتخابات شــرکت 
نمی کنند به این معنا نیست که انقالب را قبول 
ندارند. عده ای از افرادی که در انتخابات شرکت 
نمی کنند حرف شان این است که ما در انتخابات 
شــرکت کردیم و رأی دادیم، اّما دولت روحانی 
ما را به بدبختی کشــاند. ســعید جلیلی، عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز در توییتر 
در این باره نوشت: نباید سبک  زندگی سیاسی 
ما صرفاً معطوف به »انتخابات« باشــد، حرکت 
سیاسی انقالبی مبتنی بر اسالم ناب، »مستمر 

و همیشگی« است. 
وی افزود: اگر میخواهید رأی مردم را داشــته 
باشید و پیروز شوید، یک شبه به دست نمی آید؛ 
باید نســبت به راه حل هایی که برای مســائل 
مختلف داریــد آنها را اقناع کنیــد. مردم باید 

ببینند که شبهه آنها، سوال آنها، مشکالت آنها شنیده شده و 
پیگیری می شود یا نه؟

 نظر سنجی ها چه می گویند 
در این میان باید گفت اینکه مردم به چه فکر می کنند و دلیل 
دلسردی آنها از صندوق آراء چیست باید با تکیه بر داده های 
میدانی و نظرسنجی ها فهمید. خبرگزاری  تسنیم با ارائه یک 
نظرســنجی در این باره گزارش داد: این نظرسنجی ها که از 
ســوی یک مرکز معتبر انجام شــده حکایت از آن دارد  که 
55 درصد از پاســخگویان، مشارکت مردم در انتخابات آینده 
ریاســت جمهوری نســـبت به دوره قبل کمتر و 13 درصد 
»بیشــتر« می دانند . این مطلب می افزاید :  42.1 درصد از 
افراد درخصوص مشارکت پاسخ داده اند که حتما در انتخابات 
آتی شــرکت خواهند کرد و 6.2 درصد نیز گزینه به احتمال 

زیاد را انتخاب کرده اند. 
این نظر ســنجی در ادامه می افزایــد : 23.7 درصد جامعه 
آماری گفته اند که هنوز تصمیمی برای مشــارکت نگرفته اند. 
این نشــان می دهد که می توان با کســب نظر مردم و علت 
دلخوری آنها و قهرشان با انتخابات به نحوی برنامه ریزی کرد 

که پای صندوق رای بیایند و با جمع این ســه عدد مشارکت 
باالی 60 درصد را رقم زد.

 عوامل و چالش های مؤثر 
باید توجه داشت در انتخابات پیش رو کشور، کاندیداها با چند 
ابرچالش روبرو هستند و باید بدانند که رأی مردم از آنها متأثر 
می شود. یکی از این چالش ها شرایط اقتصادی کشور و تداوم 
تحریمها است که سفره مردم را کوچک تر کرده و مشکالتی را 

برای جامعه پدید آورده است . 
بنابراین برخالف آنچه برخی رســانه ها و یا شــخصیت های 
سیاســی القاء می کنند، متهم اصلی عدم شــرکت مردم در 
انتخابات مسائل سیاسی همچون رد صالحیت برخی نامزدها، 
فضاسازی رسانه های بیگانه و یا نبود نامزد مورد عالقه نیست 
بلکه سهم اصلی را در این زمینه ناراحتی از مشکالت اقتصادی 
و ناکارآمدی مسئوالن دارد. رضایت مندی عمومی و رقابت دو 

شرط جلب مشارکت مردم در انتخابات است. 
نظر ســنجی ها نشــان می دهد که دو گفتمان کارآمدی و 
عدالت بیشــترین هواخواهی را در میان مــردم در انتخابات 
1400 دارد. در حقیقت تجربه ادوار گذشــته 
انتخابات نیز نشان می دهد که بعد از یک دوره 
8 ساله، گفتماِن منتقد دولت مستقر بیشترین 

شانس ورود به پاستور را داشته است.
از سوی دیگر کارآمدی نیز یکی از دالیل اقبال 
مردم است. بررســی نظرات مردم نشان می 
دهد که در این دوره اقبال زیادی به رئیس قوه 
قضاییه وجود دارد و علت این اقبال به رئیسی 
را هم می توان ناشی از اقدامات اصالحی او در 
قوه قضاییه که نشان کارآمدی است دانست. از 
سوی دیگر توجه وی به برقراری مسئله عدالت 
موضوع دیگری است که موجب توجه مردم به 

او شده است . 
»اداره بهتر کشور«،»حل مشکالت اقتصادی«، 
»افزایــش رفــاه و آســایش عمومی«،»رفع 
تحریم ها«، »رفــع معضل بیکاری« و »بهبود 
روابط با سایر کشورها« بیشترین موضوعاتی 
کــه مورد توجه مردم قرار دارد و و گزینه ای مانند »مذاکره با 

آمریکا« در انتهای این درخواست ها است. 
 برخی نمی دانند اما مردم می دانند 

این روزها کمتر کسی است که نداند کاهش مشارکت مردم 
قــدرت عرض اندام و چانه زنی کشــور در عرصه بین الملل و 
مقبولیت نظام در عرصه داخلی را تضعیف می کند. مردم می 
دانند که دشــمنان به انتخابات سال آینده چشم دوخته اند و 
اگر آمریکا ببیند مشــارکت در انتخابات پایین بوده قطعا به 

سمت تحریم خواهد رفت.
غالمعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 
این باره گفته؛ مشــارکت مردمی از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت و بی اعتنایی مردم نسبت به مســائل به سود کشور 
نیســت. این یک زنگ خطری است که حتی خطر آن بیشتر 
از انتخاب بد است. از سوی دیگر سیدابراهیم رئیسی، رئیس 
قوه قضاییه نیز در این باره گفت: قبل از نگرانی برای مشارکت 
مردم، باید نگران کارآمدی نظام اداری در کشور بود، اگر نظام 
اداری کارآمدی خود را نشان دهد، امید، نشاط و مشارکت را 

در بین مردم تضمین کرده است.

رئیســی خاطرنشان کرد: مشــارکت مردم و افزایش سرمایه 
اجتماعی در مردم کاری است که امام انجام دادند و هنر امام، 
حفــظ کردن مردم در صحنه بود و در همه امور نه به صورت 

تشریفاتی بلکه به صورت واقعی، مردم را حساب کردند.
ناصر ایمانی فعال سیاســی اصولگرا نیــز در این باره گفت: 
اشــتباهی که معموال در چند ماه گذشــته صورت می گیرد 
این اســت که انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس 
98 مقایسه می شــود. در انتخابات ریاست جمهوری همواره 
مشارکت باال بوده است و مردم می دانند هر رأیی که می دهند 
و هر انتخابی که داشــته باشند در سرنوشت آن ها تأثیر گذار 
خواهد بود. اما انتخابات مجلس برای مردم به اندازه انتخابات 

ریاست جمهوری مهم و سرنوشت ساز نیست. 
وی با بیــان اینکه من تاثیــر رد صالحیت هــا را در میزان 
مشــارکت مؤثر نمی دانم، گفت: شــخصا اعتقــاد دارم که 
رد صالحیت هــا در میزان مشــارکت در انتخابــات تاثیری 
ندارد، اصالح طلبان همــواره معتقدند که رد صالحیت های 
گسترده ای صورت گرفته است و همیشه این سخن را مطرح 
می کنند. در انتخابات مجلس هفتم و یا هشــتم علیرغم رد 
صالحیت هــا، اما بازهم میزان مشــارکت بــاال بود. حتی در 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال 84 و همینطور 88 نیز با 
توجه به رد صالحیت هایی که وجود داشت، بازهم مردم پای 
صندوق های رأی حضور پیدا کردند و رأی دادند. باید بگویم 
ارتباط معناداری بین رد صالحیت ها و میزان مشارکت وجود 
نــدارد. حتی اگر در مجلس 98 هیــچ رد صالحیتی صورت 
نمی گرفت بازهم میزان مشارکت در انتخابات پایین بود؛ زیرا 
عملکرد دولت روحانی بسیار ضعیف بود و مردم نیز از شرایط 
موجود رضایتی نداشتند، از سوی دیگر نیز اصالح طلبان هم 

درانتخابات شرکت نکردند.
»مجتبی شاکری« دبیرکل جمعیت جانبازان انقالب اسالمی 
نیز در این باره گفت: انتخابات 1400 با مشارکت باالی مردم 
برگزار خواهد شــد و اگر بخش اندکی از مردم هم با صندوق 

رأی قهر کنند به معنای رویگردانی از نظام نیست.
این فعال سیاسی اصولگرا در مورد مشارکت مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 1400 هم گفت: مردم واقعیت های 
کشــور را می دانند و قیمت ها هم نشان می دهد وضع مردم 
به چه نحوی است و آدرس های غلط در این زمینه نمی تواند 
مــردم را فریب دهد. بنابراین به نظــر من مردم در انتخابات 
ســال آینده به صورت گســترده حضور خواهند داشت و به 
اصولگرایان رای خواهند دادند.اگر هم بخشــی از مردم قهر 
کنند این نشــان دهنده قهر با نظام نیســت بلکه به معنی 

نارضایتی از عملکرد برخی مسئوالن در کشور است.
امام جمعه موقت تهران و عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان 
رهبری نیز در مراســم راهپیمایــی روز 22بهمن اظهار کرد: 
این چه حرف نادرســتی است که بعضی ها می گویند حضور 
حداقل؟ شــعار حضور حداقل شــعار انقالبی ها نیست بلکه 

حضور حداکثری و انتخاب اصلح است.
در نهایــت باید گفت ، نمی توان بدون برطرف کردن نیازهای 
اساســی و مطالبات مردم، انتظار داشــت که آنها در تمامی 
دوره های انتخابات، حضور پرشور داشته باشند اما این دولت 
و مســئوالن هستند که باید این امید را به جامعه بدهند  که 
رای آنها بخشی از مشکالت را رفع و مسیر را برای همه ملت 

هموار خواهد کرد.

امام علی )ع(: زیاده  روی در سرزنش کردن، آتش 
لجاجت را شعله  ور می  سازد.

نظریه مردم 
ساالری دینی که 
به عنوان مبنای 
نظری عملکرد 
نظام برآمده از 
انقالب اسالمی 

قرار گرفته است بر 
مشارکت و حضور 

مردم در تعیین 
سرنوشت و اداره 

جامعه تاکید دارد. 

گزارش

یادداشت

نگاهیبهمشارکتمردمدرانتخاباتریاستجمهوری1400 
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 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 
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فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 240/ج م/99
مربوط به خرید 53 قلم پمپ MIL TON ROY – درخواست شماره 9700073 

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

ت دوم
نوب

)MIL TON ROY شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران درنظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی )خرید 53 قلم پمپ
از دریافت و  ارزیابی  . کلیه مراحل برگزاری فراخوان  نماید  الکترونیکی دولت برگزار  به شماره )2099092660000202(رااز طریق سامانه تدارکات 
تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .  الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 99/11/20 می باشد . اطالعات و اسناد 
مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایندارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد . حداقل امتیاز 

ارزیابی کیفی 55 امتیاز می باشد .در ضمن فقط  کاالی ساخت داخل استاندارد در اولویت خرید می باشد .
مهلت دریافت اسناداستعالم  ارزیابی کیفی : روز چهار شنبه : تاریخ 99/12/06

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی  کیفی  : روز یک شنبه تاریخ :99/12/24
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس : گچساران – فلکه اهلل – شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران – تلفن:32224412- 31921826- 074

مرکز تماس سامانه ستاد :021-41934
دفتر ثبت نام سامانه ستاد : 88969737 و 85193768

شماره مجوز : 6822. 1399


