
عمل بدون شناخت اندیشه

هنگامی که س��خن از ش��ناخت یک اندیش��ه حقوقی و شناس��ایی آن از طریق بررسی دیدگاه های 
اندیش��مند حقوق��ی می ش��ود همه دیدگاه ه��ا و تفکرات وی م��ورد قبول قرار گرفته تا نس��بت به 
شناس��اندن آن به دیگران همت گمارد، نمی توان قس��متی را بصورت گزینشی و جستار گریخته از 

یک اندیشه حقوقی مورد استفاده قرار داد.
 برگزاری همایش��ی تحت عنوان »بازخوانی اندیش��ه های دکتر کاتوزیان« الحق و االنصاف به جا و 
خردمندانه اس��ت، با تجلیل از چنین اندیش��مندانی که در رش��د و ارتقای سطح دانش حقوقی این 
جامعه نقش غیرقابل بدیلی داشته اند مسببی خواهد بود بر رشد صاحبان اندیشه های رهرو و تازه، 
ولی بد نیس��ت قبل از شناس��اندن این اندیش��ه نیم نگاهی هم به  دیدگاههای اصولی  و نظری این 

استاد فرزانه داشته باشیم
 بسی خاک خوردم در این سال سی                  

عجم زنده کردم زبان بدین پارسی
 مرحوم دکتر کاتوزیان که از او در جایگاه پدر حقوق ایران یاد می ش��ود، با پرداختن به اصول اولیه 
حقوقی در معنای ذاتی آن یعنی احقاق حق و ایجاد عدالت مسیری را تدوین نمود که در کنار آن  
حصار و باروی بلند و نامرئی را ترس��یم نموده بود و فقط حرکت در مس��یر و رسیدن به هدف را در 
ذهن می پروراند.  مس��یری که در نگاشته های ایشان به عنوان قانون مداری و رعایت قانون بارها و 
بارها تکرار ش��ده و همیش��ه افرادی که خود را مجاز به عبور و عدول از این حصار نامرئی داشتند و 

متاسفانه با برداشت شخصی خود از قانون آن را مجاز می شمردند مورد نکوهش قرار می داد.
 مرکز وکال کارشناس��ان و مش��اوران حقوقی قوه قضاییه در سال ۷۹ با طی همان مسیری که تنها 
متولی نهاد وکالت آن را طی نموده بود ایجاد شد، بقا و ادامه آن نیز بر اساس همان اصول قانونی مد 
نظر قانون گذار بود چگونه میتوان از شناس��ایی اندیشه یک اندیشمند و فرزانه حقوقی سخن گفت 
و گردهمایی برگزار کرد در حالی که حداقل اصول تبیینی این اندیش��مند که س��الها برای نهادینه 
ش��دن آن زحمت کش��یده بود یعنی حرکت در »مسیر امن قانونی به عنوان تمکین و الزام به قانون 

برای همه«  را نادیده گرفت؟
 حضور یا عدم حضور مرکز وکال به عنوان قسمتی از نهاد وکالت به هر بهانه ای نادیده گرفتن اصول 
اندیشه کسی است که این گردهمایی برای شناساندن افکار و تفکرات وی شکل گرفته در حالی که 
حداقل اصول اولیه این اندیشمند یعنی تمکین از  قانون و دعوت از مرکز وکال بعنوان عضو قانونی 

خانوادن وکال در آن رعایت نگردیده؟...

شعار »نفس بکشیم« مردم آمریکا، شعار 
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اعتراضات آمریکا از 10 هزار 
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بررسی تاکید مقام معظم رهبری بر 
استفاده از نیروهای جوان
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برخ��ی در داخ��ل در زمینه اعتراض��ات مردم 
آمری��کا و اعتراضاتی که در ایران می ش��ود و به 
فتنه و اغتش��اش تبدیل می ش��ود، به مقایسه 
می پردازند، که البته غلط است. غلط بودن این 
مقایس��ه در این اس��ت که همین آمریکایی که 
اکنون با اعتراضات گس��ترده م��ردم خود روبرو 
است، خود را کشوری می داند که داعیه اصالح 
دنیا را در س��ر دارد و برای همین، با شعار ایجاد 
دموکراس��ی در دیگر کشورها مداخله می کند و 
حتی جنگ راه می اندازد تا سیاست های خود را 
در دیگر کش��ورها پیاده کند. رژیم آمریکا حتی 
برای رسیدن به اهداف خود دست به تحریم های 
اقتصادی می زند تا کش��ورهایی چون جمهوری 
اس��المی ایران را تحت فشار قرار دهد تا تن به 
خواسته های آمریکا بسپارند، در حالی که همین 
رژیم مدعی حقوق بشر و دموکراسی، در کشور 
خود از کمترین عدالت اجتماعی و اقتصادی رنج 
می برد و مردم آن سال ها است که تحت سلطه 
ثروتمندان و سرمایه دارانی هستند که تنها یک 
درصد از کل جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند. 
سیاست های اقتصادی لیبرال سرمایه داری در 
آمری��کا هیچ جایی برای اجرای عدالت و حقوق 
بشر باقی نگذاشته است، اعتراضات مردم ایاالت 
متحده به بی عدالتی ها و نارضایتی هایی است که 
با وجود رژیم لیبرال سرمایه داری نهادینه شده و 
حقوق انسانی مردم این کشور پایمال شده است. 
به خوبی می توان در بحران ویروس کرونا این بی 
عدالتی ها را مشاهده کرد و اکنون که این کشور 
ثروتمند و قدرتمند با یک ویروس به هم ریخته 
اس��ت، همه آنچه که در وج��ود رژیم آمریکا در 
زمینه بی عدالتی های اجتماعی نهان بوده آشکار 
گشته، به گونه ای که شرایط زندگی و معیشتی 
۹۹ درصد مردم این کش��ور تحت تاثیر تبعات 
ویروس کرونا قرار گرفته اس��ت. از س��وی دیگر 
سیاس��ت های تبعیض نژادی در ایاالت متحده 
آمریکا که سا لها اس��ت وجود دارد، با رفتارهای 
غیرانسانی پلیس این کشور که از سیاست های 
حاکمان آن سرچشمه می گیرد، یک انسان سیاه 
پوس��ت و بی گناه زیر زانوی پلیس آمریکا خفه 
می شود و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ نیز 
با وقاحت و رفتای غیرانس��انی دستور سرکوب 
مردم معترض را می دهد. اکنون اعتراضات مردم 
آمریکا به خاطر قتل فجیع یک س��یاه پوست با 
دخالت های دیگر کشورها در شهرهای گوناگون 
ایاالت متحده اتفاق افتاده است یا این که مردم 
آمریکا بیدار ش��ده اند و خواهان پایان دادن به 
دیکتاتوری س��ردمداران لیبرال س��رمایه داری 
حاکم بر این کش��ور هس��تند؟ در مقابل اگر در 
ایران اسالمی اعتراضی صورت می گیرد که البته 
حق مردم است تا نسبت به برخی تصمیمات و 
ش��رایط که بعضا اقتصادی است؛ این اعتراضات 
با دخالت های مس��تقیم و غیرمس��تقیم عوامل 
خارجی و نفوذی ها تبدیل به آش��وب، اغتشاش 
و فتنه می ش��ود. آی��ا غیر از این اس��ت که در 
اغتشاش��اتی که در ایران ش��کل گرفت، دست 
دخال��ت مس��تقیم آمری��کا و برخ��ی دیگر از 
رژیم هایی که در رقابت دشمن مقابل جمهوری 

اسالمی ایران ایستاده اند دیده می شود؟!
از اعتشاش��ات و فتنه ۷8 تا 88 و اغتشاش��ات 
آب��ان ماه ۹8 گرفته تا دیگ��ر اقداماتی که علیه 
جمهوری اس��المی ایران انجام می ش��ود، همه 
برگرفت��ه از دخالت های��ی اس��ت که از س��وی 

دشمنان تدارک دیده می شود.
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طرح آینده داران 

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري(سهامی خاص)

شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي کاالي مشروحه ذیل را از طریق شرکتهاي تأمین کننده داخلی خریداري نماید:
1- شرح مختصر کاالي مورد نیاز :
- المپ مهتابی 40 وات و 20 وات
- المپ متال 400 وات و 250 وات

- چک 400 وات و 40 وات
 اطالعات تکمیلی متعاقبَا  به همراه فرم مناقصه ارسال می گردد.

2- محل تحویل کاال : شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري -  اداره تدارکات و امور کاال   
3-  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی به مبلغ-/000ر950ر330 ریال

4- شرایط متقاضی  : توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاري شرکت ملی نفت ایران، داشتن شخصیت حقیقی/ حقوقی، شماره اقتصادي،  توانایی 
مالی، ارائه سوابق کاري و همچنین مدارك وگـواهـینامه هاي مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوري و یا پایگاه اطالع رسانی زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضاي کتبی خود را به همراه مدارك 
درخواستی حداکثر ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت ارزیابی کیفی و بررسی صالحیت تأمین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.

 شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري پس از بررسی اسناد و مدارك واصله و ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق قانون برگزاري مناقصات از شرکتهاي واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت 
بعمل خواهد آورد.  ضمنا» ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقی را براي متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار است. 

((فقط مدارك ارزیابی ارسالی که در دفتر خانه رسمی کپی برابراصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.))
آدرس پایگاه اطالع رسانی:http:// agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها

نشانی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد: استان خوزستان - شهرستان امیدیه- بلوار نفت- شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري/اداره تدارکات و امور کاال 
فکس: 06152622683                 تلفکس : 06152620897

 فاکس: 3504 داخلی 06152622273 

شماره مجوز: 1399.1117

اشتباه محاسباتی در مقایسه 
اعتراضات ایران و آمریکا

حسینی کیا:

مردم مطالبه گر شفافیت هستند
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روحانی در گفتگو با رئیس بانک مرکزی:

انسداد منابع ارزی رفع شود
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