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انقاب اس�امي ايران در آس�تانه چهل سالگي 
قرار دارد و كس�اني كه در خط مق�دم اصاحات 
قرار داشتند امروز به عنوان جريان اصاح طلب 
به فعاليت سياس�ي مش�غول هس�تند. پس از 
اتفاقات�ي ك�ه در دي م�اه رخ داد، بس�ياري از 
چهره هاي اصاح طلب اذعان داش�تند كه ديگر 
موافق هيچ انقابي نيستند و بايد راه اصاحات 
را در پيش گرفت. »مجيد انصاري« عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و عضو مجمع روحانيون 
مبارز درب�اره رابط�ه اصاح�ات و انقابي گري 
معتقد است راه نجات كش�ور اين روز ها انقاب 
نيست و ثمره انقاب سال 57 اصاح پذير است. 
او مي گوي�د مخالفت اصاح طلبان ب�ا انقاب به 
معناي مخالفت با انقاب سال 57 نيست زيرا در 

آن سال تنها راه اصاح كشور انقاب بود. 

  چرا اصاح طلباني كه در سال 57 در خط مقدم 
مبارزه ب�ا رژيم پهل�وي بودند، ام�روز با هرگونه 

انقاب مخالف هستند؟
اين موضوع طبيعي اسللت زيرا انقللاب راه حلي براي 
هرروز يا هرچند سال نيست. ما بايد درون ساختار هاي 
موجللود در قانون اساسللي بلله دنبال حل مشللكات 
باشلليم. حاكميت وظيفلله دارد بر اسللاس آرمان هاي 
انقاب كه در شللعار هاي مردم متجلي بود و در قانون 
اساسللي تجلي پيدا كرد، آزادي هاي فردي، اجتماعي 
و مدني را فراهم كنللد. خواسللته اصاح طلبان واضح 
و روشن اسللت. جريان اصاحات خواهان اصاح روند 
اداره كشور اسللت. مشللكات زيادي در كشور وجود 
دارد و به عنوان نمونه مي توان به مشللكات اقتصادي، 
معيشللتي، بيكاري جوانان، عقب ماندگي كشللور در 
برخي موضوعات، نرسلليدن به اهللداف انقاب، وجود 
موانع در برابر آزادي هاي مدني و اجتماعي و فساد هايي 
كه در برخي دستگاه ها وجود دارد، اشللاره كرد. مردم 
مطالبات بحقي دارند اما راه حل اين مشللكات انقاب 
نيست بلكه اصاح رو به جلو است. همه بايد در تسريع 
اين حركت اصاحي تاش كنيم. مسووالن نظام در هر 
رده و سطحي بايد همواره براي شنيدن اعتراض و انتقاد 
مردم گوش شللنوا داشته باشللند و به مطالبات جامعه 

توجه كنند. 
  چرا اصاح طلب�ان معتقدند انقاب س�ال 57 

اجتناب ناپذير بود؟
 بررسللي انقاب ها و واقعه هاي بزرگي كه در جهان رخ 
داده از جمله انقاب مردمي و بسيار بزرگ اسامي در 
ايران نشان مي دهد انقاب ها يك شبه شكل نگرفته اند. 
انقاب سال 57 ريشلله در يك سلسللله علل و عوامل 
بسلليار زياد در طول تاريخ ايران داشته و اينگونه نبوده 
است كه جمعي يك شللبه و يك ساله تصميم بگيرند 
انقاب كنند. فرآيند طوالني تحوالت كشور و مطالبات 
انباشللته شللده مردم به صورت مداوم با در بسته، سد 
آهنين يا برخللورد قهر آميز حكام مواجه شللد. همين 

موضوع سبب شللد كه جامعه اعم از رهبران، نخبگان 
و حتللي توده هاي مللردم به اين جمع بندي رسلليدند 
كه هيچ روزنه اي بللراي اصاح و تغيير وجللود ندارد و 
انقاب تنها راه دگرگون سازي بنيادين و به هم ريختن 
سللاختار هاي قدرت و حكومت موجود اسللت. ريشه 
اوليه و اصلي انقاب اسامي ايران قبل از سال 42 بود. 
مي توان گفت جرقه هاي اوليه انقاب با انحراف انقاب 
مشروطه توسط رضا خان و اسللتقرار نظام استبدادي 
محمد رضا شللاه زده شللد. اما اگر 15 خرداد 42 را مبدا 
انقاب بدانيم كه حقيقتا همين طور اسللت، مي بينيم 
امام خميني سللال ها قبللل از 42 درصللدد اصاحات 
بودند. امام يللك اصاح طلللب واقعي بود و گللواه اين 
موضوع نامه هاي زيادي اسللت كه ايشان به شاه نوشت 
يا سللخنراني هايي كه پيش از سللال 42 انجام دادند. 
امام در نامه ها و سخنراني هاي خود بارها به شاه تاكيد 
داشتند كه ما كار به سلطنت تو نداريم، كار به حكومت 
تو نداريم. ما مي خواهيم تو عزيز باشي تو نمي خواهي 
عزيز باشي؟ تعابير اينچنيني در نامه ها و سخنراني هاي 
امام زياد است. امام به شللاه توصيه مي كردند دست از 
وابسللتگي بردار و استقال كشللور را پاس بدار. با دين 
مردم بازي نكن، آزادي هاي مردم را سلللب نكن، مردم 
را سللركوب نكن. مجموعه اي از نصايح، پيشنهادات و 

انتقادات كه شخص امام و سللاير مبارزين در طول اين 
مدت داشتند، به در بسته دربار شاه برخورد و حكومت 
شاه نيز به جاي شللنيدن صداي مردم، شنيدن صداي 
نصيحت دلسللوزان و شللخص حضرت امام به تقويت 
دستگاه شكنجه گر ساواك و توسعه دستگيري مبارزين 
و خاموش كللردن هرگونه صللداي انتقللاد و اعتراض 
پرداخت. اگر به تاريخچه شللكل گيري سللاواك دقت 
كنيم، مي بينيم به موازات بلند شللدن صداي اعتراض 
مردم و طرح مطالبات بيشللتر، سللاواك تقويت شللد، 
شكنجه گاه ها توسللعه پيدا كرد، آزادي ها محدود شد، 
مطبوعات و رسللانه هاي آزاد تعطيل شدند و منتقدين 
و معترضين اعم از روحاني، دانشگاهي و بازاري به بند 
كشيده شللده و به شديد ترين شللكل ممكن سركوب 
شدند. سرانجام در سللال 56 امام احساس كردند هيچ 
روزنه اي براي اصاح وجود نداشللته و رژيم شللاه قصد 
اصاح سللاختار را ندارد از همين رو تاش براي تغيير 

رژيم جدي تر شللد. پس از وقايللع 19 دي جرقه اصلي 
انقاب زده شد و مردم موجب شللدند امواج خروشان 
انقاب شكل گيرد. اوج گيري انقاب در سال 56 نتيجه 
رفتار حكومت شللاه و مقاومت در برابللر هرنوع اصاح، 
آزادي و غير انديشللي بود در نتيجه انقاب تنها گزينه 

اصاح براي وضعيت كشور و مردم بود. 
  در ميان صحبت هاي ت�ان فرموديد كه انقاب 
راه حل نيست و بايد از طريق اصاحات مشكات 
را حل كنيم. آيا مردم نش�انه هاي اص�اح را در 
مجموع حاكميت ديده اند تا به اصاحات اميدوار 

بمانند؟
حتما ديده انللد. مردم ايللران هرگاه جللدي به صحنه 
آمدند، تغييرات اساسي ايجاد كردند. در زمان جنگ تا 
زماني كه مردم به صحنه نيامده بودند، هر روز قطعه اي 
از سللرزمين را از دسللت مي داديم اما وقتي كه مردم با 
دست هاي خالي به ميدان آمدند، در گام اول توانستيم 
متجاوزين را متوقف كرده و در گام دوم به عقب رانيم. 
همين مردم وقتي در سال 76 به صحنه آمدند توانستند 
عرصه سياسي كشللور را بر خاف برنامه ريزي هايي كه 
صورت گرفته بود، تغييللر دهند و آقللاي خاتمي را به 
عنوان رييس جمهور انتخاب كنند. در سللال 92 نيز بر 
خاف اراده اي كه وجود داشت، عمل كردند. بر اساس 

آن اراده حتللي شللخصيتي همچون مرحللوم آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني رد صاحيت شده بود تا فضا براي 
شخصيت هاي مورد نظرشان باز باشد اما مردم اين فضا 

را تغيير دادند. 
اين را قبول دارم كه مسير اصاح مسير دشواري است. 
مانع اصاحات بسيار جدي اسللت اما ما هرگز مايوس 
نيستيم و معتقديم كه مشكات از طريق حضور مردم، 
مقاومت و همدلي نيروهاي دلسوز قابل حل است. اين 
را نيز در نظر داشته باشيد كه گام هاي بلندي به سمت 
اصاحات برداشته ايم و خدمات بزرگي صورت گرفته 
اسللت. نبايد تنها نيمه خالي ليوان را ببينيم. برداشتن 
گام هاي بلند و رو به جلو در حوزه هاي مختلف ناشي از 

همين حضور تحول خواهانه مردم بوده است. 
  وقت�ي از گام ه�اي رو ب�ه جل�و در حوزه هاي 
مختلف صحب�ت مي  كنيد منظور اين اس�ت كه 
اصاح�ات در نهادهايي غير از دول�ت نيز مورد 

انتظار است؟
منظور از اصاحات، يك گروه و دو گروه نيست. صحبت 
از انجام اصاحات در سللاختارها و روش ها است. مثا 
قوه قضاييه ما بايد حتمللا تغييرات اساسللي در رفتار 
و كردار خود صللورت دهد تا مردم اعتمللاد كنند. قوه  
قضاييه عادل، شجاع و مسللتقل مي تواند اعتماد مردم 
را جلب كند. مثال ديگر صدا و سيما است. مردم مايل 
هسللتند كه صدا و سلليما به عنوان رسللانه ملي عمل 
كند و نه به عنوان رسانه يك باند و گروه افراطي. مردم 
مي خواهند كه در كار دولت كارشللكني نشللود، مردم 
مايل هسللتند كه روابط ما با دنيا بهبود يابد و سرمايه 
خارجي جذب شود. ما براي ايجاد اشتغال براي جوانان 
ناگزير به سللرمايه گذاري هسللتيم و سللرمايه گذاري 
نيز بدون آرامش و تعامل با دنيا ميسللر نيسللت. مردم 
خواسته هاي مختلفي از جمله رفع مشكات معيشتي، 
رفع فساد )فسادي كه احيانا در قالب رشوه، پارتي بازي، 
خويشاوند ساالري به جاي شايسته ساالري، اشكاالت 
اداري چه در دولت و چه در نهادهاي ديگر وجود دارد( 
و... دارند. اينها چيزهايي نيست كه قابل حل نباشد و با 

تكرار اراده مردم و تاش مسووالن قابل حل است. 
  در دهه هفتاد شاهد بوديم كه جناح هاي راست 
و چپ سياس�ي به جريان اصاح طلب و اصولگرا 
تبديل شد. در عين حال جريان اصولگرا قايل به 
اين تقسيم بندي اصاح طلب و انقابي است. به 
عبارتي سعي مي كند اصاح طلبان را كه در خط 
مقدم انقاب اسامي 57 بودند به نوعي از انقاب 
جدا كنند. چرا جريان اصولگرا ميان اصاح طلبي 

و انقابي گري تفاوت قائل مي شود؟

من نمي دانم كه منظور جريان اصولگرا از انقابي گري 
چيست. انقابي گري متناسب با شرايط زمان و مكان 
تعريف مي شللود. در سللال 57 وقتي رژيم شاه با همه 
توان در برابر مردم به ميدان آمده بود و سللركوب را در 
دسللتور قرار داده بود، انقابي گري اين بللود كه مردم 
نترسللند و از طريق اعتصابات و تظاهللرات هدف خود 
يعني سرنگوني رژيم شاه را دنبال كنند و همين اتفاق 
هم افتاد. انقابي گري بعد از استقرار جمهوري اسامي 
اين بود كه همه منافع شخصي را كنار گذاشته و روحيه 
فداكاري اول انقاب را حفظ كنند. انقابي گري همان 
بود كه در هشت سال دفاع مقدس بسللياري از مردم، 
جوانللان، دانشللجويان و روحانيون دسللت از زندگي 
شخصي خود شسته و براي دفاع از كشور با دست خالي 
مقابل دشمن مسلللح و متجاوز ايستادند. انقابي گري 
در مذاكرات برجام اين بود تيم هسللته اي ما كه هجده 
ماه با كمال قدرت و اعتماد به نفس مقابل 1+5 بايستد 
و از حقوق مردم دفاع كند. انقابي گللري امروز در اين 
است كه همه با هم در راستاي سرمايه گذاري، توليد و 
توسعه همكاري كنند تا كشور ما از كشورهاي همسايه 
عقب نماند. انقابي گري هميشه به اين نيست كه رگ 
گردن را كلفت كرده و صللدا را باال ببرند و در تريبون ها 
به ايللن و آن فحش دهنللد. عده اي فكللر مي كنند كه 
انقابي گري فقط به نعره زدن است. به اينكه ما به همه 
دنيا بي احترامي و فحاشي كنيم. نه؛ انقابي گري به فهم  
درست و حركت عقاني مبتني بر منافع ملي و اسامي 
اسللت. امروز انقابي گللري در اتحاد ملللي، مهرباني و 
همبستگي ملي، همكاري و تعامل داخلي، سعه صدر، 
 نگاه اميدوارانه به جلو و مبارزه با عوامل يأس و نا اميدي 
است. انقابي گري امروز در كار مضاعف براي پيشبرد 
كشور و رفع فقر و فسللاد است. هر تفسللير ديگري از 
انقابي گري در اين مقطع، گام نهادن در مسير انحرافي 

و بي فايده است. 
  انق�اب اس�امي س�ال 57 در س�ال 96 و در 
آستانه چهل سالگي تا چه حد توانسته به اهداف 

خود دست يابد؟
آرمان ها و اهداف نسبي هستند. همانطور كه هر نظامي 
يا حتللي مسلللماني و عدالت خواهللي داراي درجات 
مختلف اسللت. مثا انسللان تراز اولي مثللل حضرت 
علللي )ع( به لحللاظ خصلت هاي شللخصي، معنوي يا 
شاخص هاي زمامداري در جايگاهي ايستاده كه ما در 
برابر آن هيچ هستيم. توجه داشللته باشيد كه انقاب 
اسامي، انقاب ايسللتايي نبود كه مثا بگوييم بعد از 
چهل سللال به كدام يك از اهداف مطرح شده رسيده 
اسللت يا خير؟ اين انقاب در مسللير تكامل هيچگاه 
متوقف نخواهد شللد و بايللد همواره به سللمت جلو و 
آينللده بهتر حركت كند. بطور نسللبي در بسللياري از 
زمينه ها پيشللرفت كرديم. باالخره انقاب اسللامي 
توانست سرنوشت كشللور را به دسللت مردم بسپارد. 
نظام موروثي، ديكتارتوري و عقب مانده شاهنشللاهي 
را به نظللام جمهوري تبديل كند. درسللت اسللت كه 
در مسير انتخابات با برخي از تفسلليرهاي نادرست از 
نظارت يا برخي مداخات مواجه هستيم اما هنوز مردم 
هستند كه نمايندگان را انتخاب مي كنند، هنوز مردم 
هسللتند كه با حضور پاي صندوق راي رييس جمهور 
را انتخاب مي كنند. در حوزه اقتصاد نيز پيشرفت هاي 
بزرگي داشتيم. در كشللاورزي به خودكفايي رسيديم. 
در صنعت نفللت گام هاي بلندي برداشللتيم. جمعيت 
سي و چهار، پنج ميليوني سللال 57 به 86 ميليون نفر 
رسيده و در سطح رفاه عمومي از جمله توسعه، عمران 
و آبادي روسللتاها و شهرها، خدمات رسللاني مثل آب، 
برق، گاز و... پيشللرفت داشللته ايم و وضعيت با قبل از 
انقاب قابل مقايسلله نيسللت. نمي خواهم بگويم كه 
نمي توانستيم بهتر از اين عمل كنيم اما گام هاي بزرگي 
در حوزه فناوري، بهداشللت و درمان و... برداشللته ايم. 
همين كه اميد بلله زندگي در كشللور نسللبت به اول 
انقاب نزديك به 30 سال افزايش يافته است نشان از 
سرمايه گذاري هاي بزرگ در حوزه سامت، بهداشت، 
رفاه و... دارد. متاسللفانه اين روزها برخي فقط آيه يأس 
مي خوانند و در مقايسات خود بهترين هاي كشورهاي 
ديگر را كنللار برخي از كمبودهاي كشللور مي گذارند. 
اين در حالي است كه همه كشللورها داراي مشكات 
و پيشللرفت هايي هسللتند. ما نيز داراي پيشرفت ها و 
كمبودهايي بوديم و هسللتيم. صرفا نيمه خالي ليوان 
را ديدن شللرط انصاف نيسللت. از سللوي ديگر از خود 
راضي بودن نيز درست نيسللت. بايد نقاط قوت خود را 
تقويت كرده و قصورها را نيز بپذيريم و در جهت رفع آن 
بكوشيم. بنابراين معتقد هستم كه انقاب بطور نسبي 
در رسلليدن به اهداف خود موفق بللوده و هنوز راه هاي 
ناپيموده بسللياري دارد. به اعتقاد من انقاب از طريق 

اصاح مداوم مي تواند به راه خود ادامه دهد. 

سوار كه شدم، راننده اسنپ سللر حرف را باز كرد. جواني 
بود 24- 23سللاله كه مي گفت صبح ها در سللازمان آب 
كار مي كند و همين موجب شللد كه صحبت از كم آبي 
و مديريت آب، به سياسللت و دولت و تظاهرات اخير و... 
كشيده شللود. البه الي حرف هايم گفتم صدا و سيما هم 
با پوشللش ندادن نكات مثبت و خدمات دولت روحاني، 
در اين سللياه نمايي بي تقصير نيسللت. گفت پس يعني 
صدا و سلليما دسللت اصاح طلب هاسللت. آره؟ و وقتي 
با چشللمان گرد نگاهش كردم، گفت آهان، پس دست 

اون يكي هاست، اصولگراها!
طبق آمار سايت رسللمي ثبت احوال كشللور، در فاصله 
سللال هاي 70 تا 80، تعداد 12869580 والدت در كل 
كشور ثبت شللده اسللت. اين يعني وجود حدود سيزده 
ميليون جوان ايراني بين 17 تا 26 سال، همين امروز. از 
طرفي معاون انتظامي وزارت كشور يازدهم دي ماه اعام 
كرد: »ميانگين سني بيش از 90 درصد بازداشت شدگان 
ناآرامي هاي اخير، زير 25 سللال است«. يعني متولدين 
سللال 1371 و بعد از آن. وزير آمللوزش و پرورش هم در 
پانزدهم بهمن از 156 »دانش آموز بازداشللتي« سللخن 
گفت. اصطاحي كه شللايد در ادبيات سياسللي پس از 
انقاب جديد باشد و در حوادث سال هاي 78 و 88 چنين 
تركيب واژگاني را نشنيده بوديم. وزراي علوم و بهداشت 
نيز بارها از پيگيري وضعيت دانشللجويان بازداشت شده 
سللخن گفتند و كار به آنجا رسلليد كلله در 26 دي ماه، 
چهل نفر از نمايندگان مجلللس، در نامه هايي جداگانه 
به رييس جمهور و رييس دسللتگاه قضا، خواستار آزادي 
سريع تر دانشجويان بازداشتي، به ويژه دانشجويان دختر 

شدند. 
وقتي همه اين آمارها را كنللار هم مي گذاريم، به تركيب 
بسيار جوان شركت كنندگان در اين ناآرامي ها مي رسيم. 
شركت كنندگاِن زير 25 سللال، يعني با نسلي مواجهيم 
كه وقتللي دولت اصاحات روي كار آمد، 5 سللال سللن 
داشللته و هنگامي كه دولت اصولگراي مهللرورز قدرت 
را به دست گرفت، 13 سللاله بوده و وقتي دولت اعتدال 
كشور را با خزانه خالي تحويل گرفت، تازه از 20 سالگي 
عبور كرده بوده! اين نسللل با متولديللن دهه هاي پنجاه 
و شللصت تفاوت هاي اساسللي دارد. تفللاوت حكمراني 
گروه هاي مختلف را از ابتداي انقاب تللا امروز، به دليل 
سن و سال كم درك نكرده است و بنابراين »اصولگرا« و 
»اصاح طلب« و »چپ« و »راست« براي او صرفا كلماتي 
هسللتند كه براي بازيگران عرصه »حكومت« استفاده 
مي شوند و فرق چنداني با هم ندارند. از ديد او »همه شون 
دستشون توي يك كاسه اسللت« و »همه سر يك سفره 
نشسته ان«. شللايد تبلور اين ذهنيت را در شعاري بتوان 
ديد كه در ناآرامي هاي اخير داده مي شللد: اصاح طلب، 

اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا!
اين براي دلسوزان كشور زنگ خطري جدي است. وقتي 
مردم- خصوصا نسللل جوان- از بهبود اوضاع به دسللت 
جريان هاي عمده سياسي داخل كشور نااميد و سرخورده 
شللوند و نيروهاي درون نظام براي شان »سللر و ته يك 
كرباس« شوند، آينده به طرز عجيبي ترسناك مي شود. 

بايد كاري كرد.

وكيل مدافع سللازمان تامين اجتماعي در پرونده سعيد 
مرتضوي پس از پايان جلسه دادگاه تجديدنظر مرتضوي 
در بخش تامين اجتماعي، روند دادگاه را خوب توصيف 
كرد و گفت: دادگاه تا به حال اتهام اختاس را به سللعيد 
مرتضوي وارد ندانسته و تصرف در اموال عمومي را مطرح 
كرده است. مجتبي نظري گفت: متاسفانه آقاي مرتضوي 
باز هم در جلسه دادگاه حضور نداشت و فقط وكاي وي 
حاضر بودند. اين وكيل دادگسللتري در پاسخ به سوالي 
مبني براينكه آيا عدم حضور مرتضوي در دادگاه تخلف 
نيسللت، گفت: اين موضوع را بايد دادگاه تشخيص دهد 
كه عدم حضور ايشان چه عواقبي بايد برايش داشته باشد. 
علي القاعده در پرونده هاي كيفري بايد خود متهم حضور 
داشته باشللد و در پرونده هاي حقوقي اشللكالي ندارد و 
مي تواند وكيل حضور داشته باشد. حاال چرا ايشان نيامده 
و بي توجهي كرده است را نمي دانيم. نظري ادامه داد: بنابر 
قانون موضوع تصرف اموال عمومي شللامل اين است كه 
كسي از ماشين دولتي استفاده كرده باشد ولي قصدش 
تملك ماشين نيست و تنها از آن استفاده كرده است. اما 
بايد توجه داشت فردي كه پولي را برمي دارد و به ديگري 

مي دهد يا خودش برمي دارد، دقيقا اختاس است. ايلنا

اصالح طلب، اصولگرا

دادگاه اتهام اختالس به مرتضوي 
را وارد ندانست

عادل پازيار / ايرنا

آگهي مناقصه 96-81
ش�ركت بهره برداري راه آهن ش�هري تهران و حومه در نظر دارد خدمات مناقصات به ش�رح جدول ذيل را از طريق برگزاري مناقصه 

عمومي به شركتهاي واجد صالحيت واگذار نمايد.

شركت بهره  برداري راه آهن شهري تهران و حومه 

 شركت بهره برداري
 را ه آهن شهري تهران و حومه

لذا اش�خاص حقوقي واجد ش�رايط دعوت مي گردد به منظور دريافت اوراق مناقصه و كسب اطالعات بيشتر با واريز مبلغ 2.000.000 ريال 
بابت اس�ناد و پاكات مخصوص مناقصه به حس�اب جاري 700802749328 بانك شهر )ش�عبه امام خميني)ره( كد 264( در وجه شركت 
بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه تا پايان وقت اداري مورخ 96/11/25 به نشاني: تهران- خيابان انقالب اسالمي- تقاطع حافظ- 
شماره 956- طبقه پنجم- مديريت امور قراردادها مراجعه نمايند. تحويل اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 96/11/28 مي باشد.

  تاكيد مي گردد اسناد مناقصه فقط بصورت حضوري و با ارايه معرفي نامه رسمي، اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي 
قابل دريافت است.

  اين آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار به چاپ رسيده و هزينه آن برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

مبلغ سپرده/ ريالموضوعرديف

نظافت و شستشوي ناوگان خط 1 و نظافت پايانه هاي فتح آباد، علي آباد، پست هاي برق خط 1، تعمير و نگهداري 1
متروواش و بادگيري و فضاي سبز پايانه ها

960.000.000

نظافت و شستشوي ناوگان خط 2 و نظافت پايانه هاي صادقيه، دردشت، پست هاي برق خط 2، تعمير و نگهداري 2
متروواش و بادگيري و فضاي سبز پايانه ها

930.000.000

320.000.000نظافت و شستشوي ناوگان خط 33

نظافت و شستشوي ناوگان خط 4 و نظافت پايانه هاي كالهدوز، پست هاي برق خط 4، تعمير و نگهداري متروواش و 4
بادگيري و فضاي سبز پايانه ها

580.000.000

روزنام�ه اعتم�اد مصاحب�ه مركز اس�ناد انقاب 
اس�امي با آي�ت اهلل هاش�مي را روز نوزدهم دي 
منتش�ر كرد كه ادامه آن به صورت روزانه منتشر 
خواهد ش�د. آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در ادامه 
اين مصاحبه در مورد اهداف كساني كه بعد از فوت 
آقاي بروج�ردي به دنبال اس�تفاده از فقدان يك 
مرجع  قدرتمند متمركز و تضعيف  اس�ام بودند؛ 
توضيحاتي داده بود كه در شماره امروز مي خوانيد.

  هدف صدور  اعاميه هاي  پي  در پي چه بود؟
 اينها رشد داشتند مي دادند. ديگر رهبري  امام  تبلور پيدا 
كرد. آنها هم  مي ترسيدند از يك  رهبر سياسي - مذهبي  
آن  هم  از تيپ  امام . آدم هاي  آن طوري  آنها هميشه  از امام  
عصباني  بودند. اين  بود كه  عاقانلله  پس  گرفتند. منتها 
اين  پس  گرفتن  روحيه  داد براي تحقق  به خود پيروزي. 
مقدمه  را براي  برنامه هاي بعدي  فراهم  كرد كه  حاال بايد 

در قسمت هاي  بعدي ... 
  سياست  آنها به  چه  سو گرايش  داشت ؟

 اينها از زمان  مصدق متهم  بودند بلله  امريكايي  بودن، 
بعد از قضيه  افشللار طوس  و اين طور چيزها كه  پيش  
آمده  بود اينها ]نامفهوم [... بعد متهللم  بودند كه  اينها 
جنبه  ضدشرقي  داشللتند، غربي  بيشللتر بودند البته  
اينها ديگر مال  سال هاي  بعد اسللت  كه  ما با اينها آشنا 
شديم  و بحث  مي كرديم . آنها با نهضت  آزادي  مخالف  
بودند و فكر مي كردند نهضللت  آزادي  مثا يك  مقدار 
شرقي  اسللت . عما هم  همين طورها بود يعني  عما 
اينها هميشه  بيشتر مي كشيدند به  طرف  سياست هاي  
ضدشرقي ، حساسيت  را بيشتر آنجا نشان  مي دادند در 
توده اي ها. چون  حزب  كمونيسللت  و چون  شوروي ها 
تاييللد كردند يعنللي  تبريللك  گفتند به  شللاه  قضيه  
رفراندوم  و بعدش  اينها را خب، توده اي ها هميشلله  به  
مثابه  زبان  شللوروي  عمل  مي كردند در ايران  و در اين  
لوايح  شش گانه  به خصوص  به اصطاح  انقاب  سفيد، 
يك  چيزهايللي  بود كلله  توده اي ها نمي توانسللتند يا 
نمي خواستند ظاهرا با اينها مخالفت  كنند خيلي . آن  
روزهاي  اول  موضع  روشني  الاقل  براي  ما نداشتند. من  
نمي دانم  كه  مجامع  مخفي  اينها چلله كار مي كردند. 
بعدا ديگر، كم  كم  راديوهاي شللان  هم  مخالفت با شاه 
و اينها، مي كللرد. به عنوان  مثال »راديو سللراي  ملي«  
و بعدا »راديو پيك  ايران« و اينها. آنها اين  مسللائل  را از 
هم  جدا مي كردند، همه شان  با اينكه روحانيت  محور 
مبارزه  نشود، مشللترك بودند. اين  به  نظر من  در همه  
بود يعني  در غيراسامي ها، در اسامي ها مثا فداييان  
اسام  اگر رمقي  داشللتند خوب  تاييد مي كردند قضايا 
را. آن  جرياناتللي  كلله  با آيت ا... كاشللاني  در بللازار كار 
مي كردند حاال به  هر اسمي  به  اسم  مذهب  بودند اينها 
تاييد مي كردند. آنها يك  كساني  بودند كه  از دوستان  
آيت ا... كاشاني  بودند همكاري  با ايشان  مي كردند بعد 
كه  مطرود شده  بودند ديگر، شكست  خورده  بودند، آنها 
موثر بودند در مبارزه . بلدتللر بودند از آن  مذهبي هايي  
كه  تازه  مي خواسللتند وارد مبارزه  بشوند؛ آنها سوابقي  
داشتند، آشناتر بودند. اينها مي آمدند كمك  مي كردند 
به  صور مختلللف ، بعللد روي  موضع  كلي  اينهاسللت  
حاال، تا بعدا برسلليم  به  مواردي  كه  پيش  مي آيد روي  
موردهللا حرف  مي زنيم . خللوب  ما در آسللتانه  انقاب  
سللفيد شللاه  قرار مي گيريم . به  نظر ما اين طوري  بود 
كه  دولت  و شللاه  بطور كلي  و امريكا همه  آنها در قضيه  
تصويب نامه  حسابي  شكسللت  خوردند. البته  آنها بعدا 
آن  عقب نشيني  خودشان  را يك  طوري  توجيه  كردند 
و دروغ  هم  مي گفتند، مي گفتند عقب نشيني  تاكتيكي  
بوده  بللراي  اينكه آماده  بشللويم  براي  هجللوم  جديد. 
من  اين  را قبول  ندارم . البته  آنهللا برنامه  براي  كارهاي  
وسيع  داشتند بعدا آن  را شللايد به عنوان  مقدمه  انجام  
دادند ولي  عقب نشلليني  آنها عقب نشيني  اين طوري  
نبود كه  مثا ما چيز كرديللم  كه  اينها بيايند جلو و بعد 
سركوب شان  كنيم . نه ، آن  موقع  فكر كردند كه  آمادگي  
كامل  ندارند، در آن  مورد شكسللت  خوردند. روحانيت  
يكپارچه  بود. اينها خودشان  را آماده  كردند و يك  مقدار 
هم  زمينه سازي  كردند براي  برنامه  جديد. فكر كردند 
مثا اگر بناسللت  درگير بشللوند- در اين  برنامه  دوم - 
درگير بشوند بهتر است . به  حسللاب  ظاهر هم  عاقانه  
بود. حاال مي گويم  چرا عاقانه  بود. شللما مي دانيد كه  
اين  شللعار انقاب  سللفيد به  صورت  ظاهر مسائلي  را 
مطرح  كرد كه  اگر يك  دولت  الاقل  بي سابقه اي  قضيه  
را مطرح  مي كرد ممكن  بود خيلي  از مردم  را گول  بزند 
ولي  چون  مردم  شللاه  را مي شللناختند و وضع  خانواده  
پهلوي  و زندگي  خللود اينها و درباري هللا و اطرافيان  و 
كساني  كه  در نظام  حمايت  مي كردند از نظام  و مسائل  
را مي دانستند اصا نمي توانسللتند باور كنند كه  نظام  
شاه  آن  شعارها را بدهد. مثا اصاحات  ارضي  يا تقسيم  
كارخانه ها يعني  فروش  كارخانه هاي  دولتي  به عنوان  
پشللتوانه اي ، يا ملي  كردن  جنگل ها. خب ، براي  اينها 
اين طللور چيزها وقتي  كلله  مطرح  مي كردنللد مردم  
مي دانسللتند كه  اصا نظام  باندش  باند سرمايه دارها و 
زمين داران  بزرگ  است . چطور مي توانستند باور بكنند 
كه  تقسلليم  اراضي  جزو اين  باشللد. قبا هم  در دولت  
اميني  اين  تقسلليم  اراضي  را مطرح  كرده  بودند و يك  
مسائلي  داشللتيم  از سللابق  با اينها. يا مثا جنگل ها را 
بگوييم  ملي  كردند هر گوشه اي  كه  جنگلي  بود دست  
همين ها، دسللت  خودشللان  بود. اينها مي خواستند 
ملي  كنند، بايد خودشان  دسللت  بردارند. دست  مردم  
كه  نبود جنگل  كه  اينها بخواهنللد ملي  كنند. يا اينكه 
بيايند كارخانه ها را به عنوان  پشللتوانه  چيز بفروشند. 
مردم  بحق  تفسللير مي كردنللد از اين  كارهللا به  اينكه 
مثا جنبه هاي  ضد ديني  دارد، جنبه هاي عوام فريبي  
دارد. دروغ  مي گويند اينها، ولي  اينها رفتند در سللنگر 
مترقيين . تفاوت  قضيه  اينجا با آن  دفعه  مثا با قسم  به  

خدا و قرآن  و غير اسام  مواجه  بوديم . 
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زهير موسوي

  مسووالن نظام در هر رده و سطحي بايد همواره براي شنيدن اعتراض و انتقاد مردم گوش شنوا 
داشته باشند و به مطالبات جامعه توجه كنند.

   در سال 56 نتيجه رفتار حكومت ش�اه و مقاومت در برابر هرنوع اصاح، آزادي و غير انديشي 
بود در نتيجه انقاب تنها گزينه اصاح براي وضعيت كشور و مردم بود.

   اين را قبول دارم كه مسير اصاح مسير دشواري است. مانع اصاحات بسيار جدي است اما ما 
هرگز مايوس نيستيم و معتقديم كه مشكات از طريق حضور مردم، مقاومت و همدلي نيروهاي 

دلسوز قابل حل است.
  انقابي گري متناسب با شرايط زمان و مكان تعريف مي شود.

  انقاب اسامي، انقاب ايس�تايي نبود كه مثا بگوييم بعد از چهل سال به كدام يك از اهداف 
مطرح شده رسيده است يا خير؟ اين انقاب در مسير تكامل هيچگاه متوقف نخواهد شد.

مسعود خطيبي

مجيد انصاري 
در گفت وگو با »اعتماد« مطرح كرد 

انقالبيگري
بهفحشدادننيست


