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آقای ذوالنوری نماینده مجلس ش��ورای اسالمی و 
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، توئیتی را منتش��ر کرد ک��ه واکنش های 
زیادی در پی داشت تا جایی که رسانه های داخلی 
و خارج��ی از ظن خ��ود به آن پرداختن��د و البته 
رس��انه هایی که در انتظار چنین رفتارهایی بودند، 
سوء استفاده های خود را از آن کردند و بهره بردند. 
رسانه های همسو و اصولگرا در این ماجرا، از موضع 
آقای ذوالن��وری انتقاد کردند و این اتفاق نش��ان 
دهنده آگاهی جریان سیاس��ی اصولگرا از شرایط 
و اوضاع کش��ور است. چه بس��ا اگر چنین رفتاری 
در جریان مقابل اتفاق افتاده بود، هیچ انتقادی در 
رسانه ها و از س��وی شخصیت های سیاسی اصالح 
طلب نس��بت به چنین گفته ای دیده نمی شد که 
البت��ه نمونه هایی وجود دارد ک��ه این ادعا را ثابت 
می کند. در این که آقای ذوالنوری نماینده محترم 
ق��م در اظهار نظر خود درب��اره رئیس جمهور یک 
اشتباه بزرگ مرتکب شد، تردیدی نیست، انتقاداتی 
هم که به او ش��د بجا بود، ما نی��ز در همان زمان 
گزارشی را درباره توئیت مجتبی ذوالنوری منتشر 

کردیم و نسبت به مواضع او انتقاد داشتیم.
اما طرف مقابل با بی حوصلگی سیاس��ی خود که 
همواره در انتظار چنین اتفاقاتی اس��ت، سعی کرد 

تا فضا را ملتهب تر کند.
کشور در ش��رایط کنونی که درگیر ویروس کرونا 
اس��ت و رهبر معظم انقالب اسالمی نیز روز شنبه 
دیداری با رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله 
با کرونا داشتند، اهمیت آن را نشان دادند، در کنار 
ش��رایط کرونایی کش��ور که عالم گیر شده است، 
شرایط سیاس��ی و اقتصادی، این مهم را به دست 
می دهد که کش��ور نیازمند آرامش سیاس��ی برای 
مدیریت بحران است. تحریم های اقتصادی از یک 
سو و سوء مدیریت و ناکارآمدی برخی مسئولین از 
س��وی دیگر مشکالتی را برای کشور انباشته کرده 
که هیچگونه جایی ب��رای ایجاد فضای تنش آلود 
ندارد. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در دیدار رئیس 
جمهور و اعضای س��تاد ملی مقابله با کرونا، ضمن 
تأکی��د بر این نکته مهم که این جلس��ه به همین 
منظور تشکیل شده است، به موضوع اقدام برخی ها 
در مواجهه با دولت و شخص رئیس جمهور اشاره 
کردن��د و گفتن��د: »اگرچه در میان ای��ن برادران، 
افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و این 

موضوع را به طور صریح اعالم می کنم.«
ایش��ان در سخنانش��ان انتقاد را نفی نکردند بلکه 
هتک حرمت و اهانت را حرام دانستند. رهبر معظم 
انقالب فرمودند که انتقاد با اهانت و هتک حرمت 
متفاوت است. گرچه از فردی چون آقای ذوالنوری 
که ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس را نیز بر 
عه��ده دارد، انتظار نمی رفت آن توئیت را منتش��ر 
کند، اما موضع گیری رهبر معظم انقالب اسالمی 
نس��بت به آن و برخی دیگ��ر از افرادی که در پی 
س��خنان ذوالنوری حمایت کردند، نشان می دهد 
که نزد حضرت آی��ت اهلل خامنه ای نوع عملکردها 
و رفتارهای مس��ئولین در هر جناح سیاس��ی که 
باش��د تفاوتی ندارد و هر ک��دام از این جریان های 
سیاسی اشتباهاتی مرتکب شوند که در آن اصول 
اخالقی و اس��المی رعایت نش��ده و به مس��ئولین 
ارش��د نظام اهانت ش��ده باش��د، واکنش نش��ان 
می دهن��د و مهمترین نکته را هم��کاری، اتحاد و 
انس��جام می دانند که نیاز اصلی و اساس��ی کشور 
در شرایط کنونی اس��ت. رهبری نظام اسالمی، از 
همه دولت ها و رؤسای جمهور تا آخرین روز کاری 
حمایت کرده اند و این حمایت های رهبری اس��ت 
که بس��یاری از کم کاری ه��ا و ضعف های دولت ها 
را جب��ران می کند. عقل و منطق حکم می کند که 
در شرایط حال حاضر، مباحثی که با افراط همراه 
است و باعث ایجاد فضای نفاق و اختالف در نظام 
سیاسی کش��ور می ش��ود، هیچ جایگاهی نداشته 
باش��د و بای��د از آن دوری کرد. ه��ر چند نماینده 
و نماین��دگان مجلس حق قانون��ی دارند تا از ابزار 
خود در موقع لزوم و صالحدید برای پیشبرد امور 
به��ره ببرند اما زمان شناس��ی و ش��رایط را درک 
کردن یکی از آن دست ویژگی هایی است که همه 
مسئولین و شخصیت های سیاسی باید آن را درون 

خود تقویت کنند.

جای خالی یک عذرخواهی
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سردار پاکپور:

نسبت به امنیت و آرامش مردم کشورمان با کسی 
تعارف نداریم

فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه برای تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه احترام 
قائلیم، گفت: نسبت به امنیت و آرامش مردم کشورمان با کسی تعارف نداریم.

س��ردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 
در بازدی��د از مناط��ق مرزی جمهوری اس��المی ایران در مجاورت محل درگیری دو کش��ور 
آذربایجان و ارمنستان اظهار داشت: از ابتدای درگیری ها توسط مسئولین مرزبانی جمهوری 
اس��المی ایران به طرف های درگیر اخطار داده شده بود که هر گونه اقدامی که مخل امنیت 
و آرامش مردم منطقه باش��د مورد پذیرش ما نیس��ت. سردار پاکپور در این بازدید بر اهمیت 
تقوی��ت تمهیدات دفاعی امنیتی متناس��ب با وضعیت مناطق پیرامون��ی و حضور یگان های 
جدید نیروی زمینی سپاه در مناطق مرزی مجاور محل درگیری های اخیر تاکید کرد و افزود: 
این حضور حاوی دو پیام اس��ت، نخستین پیام برای مردم عزیز کشورمان است که احساس 
کنند ما با قوت شرایط منطقه را رصد کرده و متناسب با آن اقدامات الزم را دستور کار خود 
قرار می دهیم و پیام دوم به کشورهای منطقه است که برای تمامیت مرزی آنها احترام قائل 
بوده و تغییری در ژئوپولتیک مرزها را نمی پذیریم و این موضوع خط قرمز جمهوری اسالمی 
ایران اس��ت. وی افزود: بدیهی است حضور یگان های نیروی زمینی سپاه که از روزهای اخیر 

آغاز شده است، عنداللزوم ارتقا پیدا خواهد کرد.  سپاه نیوز

محبیان: 

مدل حکمرانی رهبری روشن است؛ همواره نقد را آزاد 
و توهین را نادرست خوانده اند

امیرمحبیان با اش��اره ب��ه بیانات مقام معظم رهبری درباره عدم توهین به مقامات کش��ور با 
بیان اینکه، " مدل حکمرانی رهبری روشن است"، گفت:هر نقدی باید در چارچوب اخالق و 
ادب اجتماعی و قانون صورت گیرد. امیر محبیان کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه 
با اشاره به بیاتات مقام معظم رهبری و در پاسخ به سوالی درباره قوائد اخالقی در چارچوب 
کلی حکمرانی مقام معظم رهبری، گفت: مدل حکمرانی رهبری روش��ن است؛ امنیت کشور 
برای ایش��ان اولویت دارد زیرا اساس��اً هر اتفاق مثبتی فقط در بستر جامعه امن رخ می دهد.

مهمترین وظیفه ابتدایی حکومت ها هم حفظ امنیت است. وی گفت: حال تصور کنید دولتی 
ولو مورد انتقاد، بجای نقد و اصالح هدف حمالتی قرار گیرد که ساقط شود؛ در شرایط فعلی؛ 
زندگی مردم با اثرات منفی تر ناشی از بی دولتی مواجه خواهد شد؛ روشن است که در این 
شرایط رهبری مداخله می کنند. پیش از این هم در شرایطی مشابه رهبری بر ادامه فعالیت 
دول��ت ه��ا تا پایان دوره تاکید کرده بودند. منطق جانب��ی دیگری هم این دخالت رهبری را 
توجیه می کند. "هر دولتی مسئول وضعیتی است که بوجود آورده و باید پاسخ گو باشد.تصور 
کنید که دولت با اقدامات بعضی جریانات نیمه کاره بماند طبعاً همیشه مدعی خواهد بود که 
برنامه هایی داش��تم که تحقق آنها ممکن نشد؛ حجت باید بر دولت تمام شود؛ دولت باید از 

همه فرصت خود برای بهبود وضعیت بهره بگیرد تا بهانه ای باقی نماند".
محبیان در ادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره نقد را آزاد و توهین را نفی کرده اند، 
تصریح کرد: سخنان رهبری در دفاع از ادامه فعالیت دولت و نقد توهین و تخریب به معنای 
نفی نقد نیس��ت؛ نقد وظیفه عقالنی و حتی ش��رعی هر فعال سیاسی است که دغدغه وضع 
مردم را دارد. اما اصولی هست که نباید نادیده انگاشت مهمترین آن مصالح ملت مثل امنیت 

و آزادی و استقالل کشور و مهمتر از همه اخالق اجتماعی است.
وی گفت: تصور کنید نقد هایی که ولو بحق باش��د امنیت کش��ور را هدف بگیرد طبعا عقل 
حکم می کند نقد در زمان مناسب تر صورت گیرد یا نقدی باعث محدود سازی آزادی های 
قانونی مردم ش��ود.بعضا االن نقدهایی هس��ت که عمال مانع اظهار نظر یا فعالیت مش��روع و 
قانونی می ش��ود ودر تعارض با قانون است. این ها نقد نیست نفی حقوق قانونی مردم است. 
یا نقد هایی ممکن اس��ت موجب تخریب وحدت ملی یا اس��تقالل کش��ور شود. این ها عقال 

نادرست است.

نظارت دو جانبه بر رفتار وکال
 هوشنگ مقبولی-  وکیل دادگستری و عضو مرکز کمیسیون حمایت و 

صیانت از مرکز وکال و مشاوران قوه قضاییه

ی��ک مجموعه خدماتی یا یک نهاد نظارتی همیش��ه زمانی تش��کیل می 
گردد که یک ضرورتی برای آن احس��اس ش��ود. ض��رورت زمانی حاصل 
می ش��ود که جامعه هدف این نی��از را مطالبه نموده یا دس��تگاه نظارتی 
به ضرورت وجود آن برس��د.  این موضوع هم برای تش��کیل دستگاهها و 
نهاده��ای نظارتی به همین صورت بوده.  تش��کیل اداره نظارت بر اعمال 
و رفتار وکال در معاونت حقوقی قوه قضاییه قطعاً باید بر اس��اس احساس 
ضرورت جامعه یا سازمان هدف یعنی وکال و نظام جمهوری اسالمی باشد 
یعنی باید مس��ئوالن قضایی به خأل نظارتی بر رفتار وکال رس��یده باشند 
و برای این که بتوانند این خأل را تحت پوش��ش نظارت عالی نظام یعنی 
قوه قضاییه برطرف نمایند، چنین اداره و اهرم نظارتی را ایجاد کنند.  در 
اینجا ذکر دو نکته ضروری و قابل اهمیت اس��ت.  اول : از گذش��ته تا به 
امروز که چنین اداره ای وجود نداش��ته، رفتار وکال از چه مکانیزم و اهرم 
هایی هدایت و نظارت می شده است؟  آیا در این مدت هیچ گونه نظارتی 
بر اعمال و رفتار وکال نبوده و هم اکنون ضرورت احساس شده که اعمال 
و نظارت وکال باید زیر نظر مجموعه ای تازه قرار می گیرد؟! دوم : ش��کل 
گیری تشکیالت نهاد وکالت مانند کانون وکال و مرکز وکال مطابق قانونی 
بوده که مطابق آن از بدو درخواس��ت متقاض��ی کارآموزی وکالت،  اهرم 
های نظارتی یعنی اس��تعالم های سه گانه فعال و نظارت بر آنها آغاز می 
ش��ده است.  بعد از اشتغال وکیل هم در صورت ارتکاب تخلف انضباطی، 
با تشکیل پرونده در دادس��راهای انتظامی در معیت دادگاه های انتظامی 

مس��تقر در کانون و مرک��ز وکال تخلفات احتمالی آنها مورد رس��یدگی و 
نهایت��اً با تصمی��م مرجع عالی قضای��ی ) دادگاه انتظامی قضات ( نظارت 
کام��ل بر وکال اعمال میگردی��د. در مورد اداره این نه��اد نیز اهرم هایی 
مانند تایید صالحیت کاندیداهای عضویت در هیات مدیره توس��ط دادگاه 

انتظامی وجود داشته است.
لذا به نظر می رس��د ک��ه هیچ ضرورتی برای تش��کیل چنین اداره هایی 
وج��ود ندارد و با به��ره مندی از ظرفیت های موج��ود در قانون وکالت و 
آیین نامه های آن، به سادگی می توان نگرانی دستگاه قضا نسبت به رفتار 

خالف قانون وکال را مرتفع ساخت. 
زمانی که یک وکیل مرتکب تخلف انتظامی می شود در دادسرای انتظامی 
مورد تعقیب قرار گرفته و برابر ضوابط و مقررات با وی برخورد میش��ود و 
چنانچه این وکیل مرتکب جرم امنیتی یا سیاسی شود آن هم مستقاًل در 
مراجع ذیصالح تحت تعقیب و رس��یدگی قرار می گیرد.  برای یک وکیل 
چه اقدام مجرمانه یا تخلف دیگری که تحت شمول قانون قرار نگیرد می 
توان تصور نمود که " احس��اس ضرورت��ی "  برای ایجاد مجموعه نظارتی 
ب��رای آن ب��ود؟  در زمانی که ش��خص وکیل همانند اف��راد دیگر جامعه 
مصونیت��ی در ارتکاب جرم ن��دارد و در صورت ارت��کاب تخلف انضباطی 
مجازات متناس��ب تا ابطال پروانه وکالت شامل حال وی شود، وجود این 
اداره صرفاً یک تش��کیالت موازی خواهد بود. از طرفی وجود دستگاههای 
نظارت��ی خارج از قوانین و چارچوب نهاد وکالت س��بب آس��یب جدی به 
اس��تقالل نهاد وکالت شده و احیای عدالت که خاس��تگاه اصلی دستگاه 
قضاس��ت را با چالش مواجه می نماید. تش��کیل اداره نظارت، قوه قضاییه 
را در اینده با " تعارض مس��ئولیتی " و یا " عدم مسئولیت" مواجه خواهد 
نمود .تش��کیل  نهادهای نظارت��ی موازی در هر ح��ال موجبات تضعیف 

احقاق حق و گسترش عدالت در جامعه خواهد بود.
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نگاهی به بخشنامه رئیس دستگاه قضا 
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  (WWW.SETADIRAN.IR) نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربرى تجارى با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی وبا بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس

به صورت نقدى به فروش برساند . 

مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد ازساعت 14 مورخ 99/07/30 تا ساعت 12 مورخ 99/08/14
مهلت بازدید از پالك مورد نظر)در ساعات ادارى(از ساعت 9 صبح مورخ 99/08/01 تا ساعت 12 مورخ 99/08/14

مهلت بارگذارى و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد از ساعت 10 صبح مورخ 99/08/01 تا ساعت 14:15 مورخ 99/08/14
مهلت تحویل اصل ضمانت نامه از ساعت 12 صبح مورخ 99/08/01 تا ساعت 14:15 مورخ 99/08/14

تاریخ گشایش پاکات ساعت 9 صبح مورخ 99/08/15 سالن جلسات ساختمان سازمان جهاد کشاورزى استان 
-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده موجود میباشد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است : 
1-برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیندمزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین 

شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایى پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2-کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى در روزنامه هاى محلى وسراسرى وهمچنین کلیه هزینه هاى مربوط به نقل وانتقال سند مالکیت ،هزینه تغییر کاربرى ،حق وحقوق شهردارى  مالیات 
وعوارض شهردارى قبل تا کنون ،کارشناسى ، هزینه ارزش افزوده ناشى از تغییر کاربرى ، جریمه کمیسیون ماده 100،و هزینه سامانه وغیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده 

خواهد بود.
3 -مبلغ تضمین شرکت در مزایده11/295/890/000 ریال است که تصویر آن در پاکت»الف» بارگذارى مى گردد.

4- سازمان جهاد کشاورزى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5-- ازنمایندگان شرکتهاوپیشنهاد دهندگان در روز بازگشائى مزایده دعوت به عمل مى آید  .

6-به پیشنهاداتى که فاقد سپرده واریزى  ، مخدوش و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد
7ــ هزینه دو نوبت آگهى مزایده و تجدیدآگهى در روزنامه، به عهده برنده مزایده مى باشد . 

تلفن تماس : 09171437270آقاى صداقت مقدم

ارزش کل به ریالارزش هر متر مربعمساحت ( متر مربع)شرحردیف

4466/583/000/000370/719/500/000عرصه1

137513/000/00017/875/000/000اعیان بنایى2

257516/000/00041/200/000/000اعیان ساختمان سه طبقه3

429/794/500/000جمع کل4

وزارت جهاد کشاورزى 
سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمد

مصادیق محدودیت هایی که وزارت بهداشت 
تعیین کرد همه دستگاه ها باید آنها را اجرا کنند

هتک حرمت رئیس جمهور حرام و حرف غلطی بود؛ 
این رفتار، روشی آمریکایی  است


