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هوشنگ مقبولی

پس از آنکه دولت ترامپ در اقدامی تروریستی، سردار حاج 
قاســم سلیمانی را به شهادت رســاند و علناً مسئولیت این 
اقدام را بر عهده گرفت، اجرای بخشی از انتقام سخت ایران 
و حمله موشکی کشورمان به پایگاه عین االسد در عراق که 
نظامیان امریکایی در آن مســتقر بودند، نه تنها ترامپ بلکه 
بســیاری از کشورهای منطقه به قولی ماست خود را کسیه 
کردند و دریافتند که ایران با کسی شوخی ندارد. این رفتار 
کشــورمان به قدری برای دولت امریکا نگران کننده بود که 

تمهیدات شدید امنیتی را برای خود برقرار کرد. 
اما چندی از این موضوع نگذشــته بود که دشــمنان ایران 
اســامی به دلیل برخی از وادادگی های سیاسی و سخنانی 
که از ســوی برخی برای مذاکره با امریکا شــنیده می شود 
گمان کردند که سیاست فشــار حداکثری ترامپ، مردم و 
دولــت ایران را از پای درآورده و این بود که به خود جرأت 
دادند تا دانشمند هسته ای کشورمان را به شهادت برسانند. 
این اقدام اما با خشــم شــدید مردم ایران روبرو شد و همه 
آحاد مردم در کشــور خواســتار مجازات آمــران و عامان 
این اقــدام و انتقام ســخت بودند که در ایــن میان رژیم 
صهیونیستی متهم شماره یک است. با این حال اخیراً برخی 
از زمزمه هــا و صداهایی مبنی بر نگرفتــن انتقام به گوش 
می رسد که می تواند به دنبال خود تبعات ناخوشایندی برای 
ایران داشته باشد. در این میان حتی برخی عقیده دارند که 
مســئوالن نباید به دنبال تحریک دشمنان بوده و با انجام 
واکنشی هیجانی به دشمن اجازه سمپاشی فضا را بدهند و 
در این میــان فضای بین المللی و امتیازات حاصل از آن را 
از بین ببرند. این گروه می گویند: ایران بایســتی با حوصله 
و هوشــمندی همیشگی خود واکنشی را به صورت مقتضی 
و در زمــان الزم انجام دهد به نحــوی که بهانه ای به طرف 
مقابل نداده باشد. حال سوال این است که این انتقام چگونه 

و چرا باید گرفته شود؟
 انتقام حق مسلم ایران است 

در این میان تاکیدات رهبر معظم انقاب اســامی در این 
باره شــرایط را برای همه روشــن کرده است. رهبر انقاب 
اســامی در پیام خود تاکید کردند که آمران و عامان ترور 
شهید را مجازات کنید و تاش های علمی او را ادامه دهید.

ایشان تصریح کردند: دو موضوع مهم را همه دست اندرکاران 
باید بِجّد در دســتور کار قرار دهند؛ نخســت پیگیری این 
جنایت و مجازات قطعی عامان و آمران آن و دیگر پیگیری 
تاش علمی و فنی شهید در همه بخش هایی که وی بدان ها 

اشتغال داشت. 
در این میان همه مســئوالن قضایی و نظامی کشورمان نیز 
بــا تبعیت از فرمان رهبر معظــم انقاب در این باره   برای 
انتقام گرفتن ســخت از دشمنان تاکید کردند و آن را حق 

مردم کشورمان دانستند. 
همچنین بر اســاس قواعد و حقــوق بین المللی، جمهوری 
اســامی ایران این حق قانونی را دارد کــه اقدامی متقابل 
انجام داده و به این ترتیب امنیت خود را در برابر تروریستها 

ودشمنان تامین کند. 
در تاییــد این موضوع، مســعود اخوان فرد معاون پیشــین 
سازمان انرژی اتمی گفت: بر اساس تمامی کنوانسیون های 

بین المللی که در این خصــوص قواعدی را مطرح کرده اند، 
این حق برای جمهوری اســامی ایران محفوظ اســت که 

اقدام متقابل انجام دهد.
 ترس در جان رژیم صهیونیستی 

این درحالی اســت که علیرغم برخــی از صداهای مرموز و 
نابخردانه، اکثر قریب به اتفاق رسانه های رژیم صهیونیستی 
به نحوی از نوع انتقام جمهوری اســامی ایران در پاسخ به 

ترورشهید فخری زاده، ابراز نگرانی کردند.
وســی میلمن تحلیلگر برجسته مسائل اســتراتژیک رژیم 
صهیونیســتی با حتمی دانستن پاســخ ایران به این اقدام 
تاکیــد کرد؛ اقدام ایران کامًا فکورانه خواهد بود تا بهانه ای 
به دســت دولت ترامپ در آســتانه خروجش از کاخ سفید 
ندهــد. این تحلیلگر نظامی روزنامــه هاآرتص اعتراف کرد؛ 
ترور دانشمند هســته ای ایران خطرات راهبردی بزرگی را 

برای اسرائیل به همراه خواهد آورد.
شــبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم به نقل از یاکوب 
عمیدور ژنرال ســابق ارتش صهیونیســتی هشدار داد سال 
2020 مــی تواند پایــان بدی برای اســرائیل بــه همراه 
داشته باشد. این شــبکه همچنین به نقل از ژنرال عاموس 
یادلین رئیس اسبق ســازمان اطاعات نظامی ارتش رژیم 
صهیونیستی هم گفت: ایران سناریوی کامًا مدونی درباره 

نحوه پاسخ به حمات احتمالی در اختیار دارد.
این درحالی است که بســیاری از تحلیلگران و کارشناسان 
سیاســی نیز در این باره معتقدند که برخی از کشــورهای 
منطقه علیرغم آنکه اساساً با دولت یهود تفاهم فکری ندارند 
اما از هراس ایران به شکل غیر مستقیم از این جریان خرسند 
هستند. از جمله یوفال شتاینتس وزیر کابینه نتانیاهو تاش 
کرد تا سربســته از همکاری های منطقه ای درباره این اقدام 
سخن گفته و تاکید کند این ترور نه تنها در راستای اهداف 

اسرائیل بلکه منطقه بوده است.
چنیــن نظراتی در رســانه های مختلف بســیار به چشــم 
می خورد این خود تاکیدی بر این اســت که اگر ایران انتقام 
ســخت خود را در این باره اجرا نکند ممکن است در آینده 

موجب توهم برخی از کشورهای منطقه ای نیز بشود. 
همچنین تحلیل هایی بر  موضوع تاکید دارد که کشــورمان 
اکنون دســت به انتقام نخواهد زد. شــبکه بی بی سی در 
تحلیلی در این باره گفت: دســت های تهــران اکنون برای 
واکنش تا حدی بســته اســت. هر اقدامی نه تنها معادالت 
احیای برجام را به هم خواهد زد، بلکه امکان واکنش مجدد 
و گسترده تر نظامی از سوی ائتاف واشنگتن-تل آویو-ریاض 

در هفته های پیش رو را نیز در پی خواهد داشت.
 اقدام در زمان و مکان مناسب به معنای انفعال 

نیست 
اگرچه شــاید به دلیل برخی از سیاست های فعلی مقامات 
اجرایی کشــورمان این انتقام به سرعت و کوتاه مدت انجام 
نشــود، اما این به آن معنا نیســت که برخی به خود اجازه 
دهنــد تا آن را بــه کل نفی کنند. اقــدام در زمان و مکان 
مناســب به معنای انفعال نیست و دشــمنان نظام بایستی 

بدانند که گستاخی های آنان بدون پاسخ نمی ماند. 
چنین موضوعی حتی برای دشمنان کشورمان نیز به خوبی 

قابل درک است چرا که آمریکایی ها در اظهار نظرهای خود 
اعــام کرده اند که انتقام ایران قطعی اســت و فقط درباره 
زمــان انتقام اختاف نظر دارنــد.  همچنانکه الیوت آبرامز، 
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران که خود متخصص 
ارشد طراحی های عملیات های اطاعاتی محسوب می شود، 
انتقام قطعی ایران را فرض دانســته ولــی در باره زمان آن 
گفته که قبل از تحلیف ریاســت جمهــوری دور جدید در 

آمریکا نخواهد بود.
به همین دلیل اســت کــه  آمریکایی ها برای مصون ماندن 
از انتقام ایران در آســتانه سالگرد شهید سلیمانی، کارکنان 
خود در عراق را به طرز کم  سابقه ای کاهش داده اند و حتی 
حاضر به بیان آمار کاهش کارکنان ســفارت خود نیز نشده 
ولی از شــواهد بر می آیید که ســفیر آمریکا به عنوان نماد! 
بــه همراه تعــداد محدودی کارمند در چنــد ماه آینده در 
بغداد باقــی خواهند ماند. نیروهای نظامی آمریکا همچنین 
در افغانســتان نیز قبل از دوران ریاســت جمهوری ترامپ، 

کاهش چشم گیری پیدا خواهند کرد.
از ســوی دیگر نهادهــای امنیتی اســرائیل، تاکنون  اعام 
کرده اند که کشــورهایی همچون گرجســتان، آذربایجان، 
ترکیــه، امارات و بحرین و حتی نقاطی از آفریقا را از جمله 
مناطقی دانسته که ایران می تواند ضربات سختی به اهداف 

صهیونیستی بزند.
 این در حالیست که شرایط قرمز امنیتی برای صهونیست ها 
در برخی کشورها به قدری سخت شده که گبی اشکنازی، 
وزیر امور خارجه صهیونیســتی سفر رسمی و مهم خود به 
بحریــن را از ترس انتقام ایران منتفی کرده اســت. وزارت 
خارجه اســرائیل همچنین در بیانیه ای رسمی تاکید کرده 
که با توجه به سوابق توانمندی ایران در اجرای عملیات های 
موفــق در خارج از ایــران، همه نقاط تجاری، توریســتی، 
گردشــگری و هتل ها می تواند نقاط ناامنــی برای مقامات 

صهیونیستی تا اطاع ثانوی باشد.
 به همین دلیل است که یوئل گوزانسکی مقام سابق امنیتی 
رژیم صهیونیســتی که سالها درباره ایران مسئولیت امنیتی 
داشته، گفته اســت که دوران جدید امنیتی برای اسرائیل 
یــک کابوس خواهد بود، چون ایران واقعــا به دنبال انتقام 
اســت. مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی دو مشکل دیگر 
نیز برای ایمن ماندن از انتقام سخت ایران مطرح می کنند. 
مشکل اول آن اســت که می گویند نمی دانند ایران چگونه 
انتقام خواهد گرفت و دوم اینکه پاســخ این ســوال را هم 
نمی دانند که ایران خودش مســتقیم انتقام خواهد گرفت 
یــا یکی از گروه های نیابتی ایران در منطقه، انتقام را عملی 

خواهد کرد.

 ساده انگاری یا... ؟ 
درایــن میــان باید در نظــر گرفت وقتی حتی دشــمنان 
کشــورمان چنیــن اقدامی را باور دارند، آیا افرادی از ســر 
ســادگی نظریه کنار گذاشــتن انتقام را مطــرح می کنند 
یا به دنبال اهداف دیگری هســتند  تا معتبر ســازی اقدام 

کشورمان برای انتقام را زیر سوال ببرند؟! 
باید به این گروه گفت که اگر ایران پاســخ ندهد عزت ملی، 
وجهه بین المللی و قدرت بازدارندگی اش تضعیف شــده و 

فرصت اقدامات بعدی را تقدیم دشمن کرده است.
در ایــن میان همــه نیز می دانیم که در ماجرای شــهادت 
ترور سردار قاسم سلیمانی حمله به عین االسد بهای خون 
قهرمان ملی و تاریخی ما محســوب نمی شــود اما در این 
میان مشــکل صبر راهبردی موجب جســور شدن دشمن 
شــده و هم ظرفیت های دیپلماتیک پاســخ را معطل نگه 
داشته اســت. در  این میان کارشناســان بر این باورند که 
انتقام سخت لزوماً نباید در همان زمینی که دشمن برایمان 
طراحی کرده انجام شــود، بلکه بایســتی معمای وحشــت 
حاصل از آن در هر لحظه تن دشــمنان کشــور را بلرزاند 
و انتظار مرگباری را به آنها تحمیل کند.  بایســتی به یاری 
دهندگان این دشمنان نشــان داده شود که مشارکت آنان 
دراین اقدام بی پاســخ نمی ماند و آنها بایســتی بهای آن را 
بپردازند و گمان نکنند که ســکوت آنها چیزی از جرمشان 
کم می کند.  آنان نیز بایســتی در نظر داشته باشند که این 
معاونت ها  بی پاسخ نمی ماند و ایران این اقدامات را تافی 
خواهد کــرد. آنها باید بدانند که کاســه صبر ایرانی ها هم 
اندازه ای دارد و رو به لبریز شــدن اســت و اگر این کاســه 

بشکند، تاوان آن را همگی آنها پس خواهند داد. 
از ســوی دیگر هرقدر پاسخ های امنیتی و نظامی در صورت 
لزوم می تواند بی ســر و صدا و با صبر و حوصله باشــد به 
گونه ای که دشمن درد شدیدی را متحمل شده ولی نتواند 
دم برآورد، برای مردم کشورمان دلچسب تر است. استفاده 
از زمان هــای طایی برای این نوع پاســخگویی ها می تواند 

درسهای دندان شکنی را به دشمنان ایران بدهد . 
امابا همه این اوصاف باید دانســت که هر چیز زمانی دارد و 
اگر زمان از دست برود قابل جبران نیست . »انتقام سخت«، 
ساعت به ســاعت در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، 
در حال ترند شــدن است و دشمنان  باید منتظر یک اتفاق 
بزرگ در آینده نه چندان دورباشــند . انتقامی که در حد و 
اندازه جنایات آنها بوده و مرهمی بر زخم مردم ایران باشد . 
ایران می داند که چگونه از انتقام بگیرد چرا که قبا نیز این 
کار را کرده اســت و اکنون نیز می تواند بر اساس تجربیات 

قبلی با شیوه های جدید، انتقام بگیرد.

ظرفیت شورای عالی وکالت در دفاع از کیان 
نهاد وکالت

 ضرورت تشــکیل مجموعه ای به نام  شــورای عالی وکا و کارشناسان  برگرفته از 
نگاه پیشرفته و توسعه مندانه همراه با آینده نگری در نهاد وکالت است . کانون های 
وکا به عنوان اولین متولی نهاد وکالت با قدمت ۹0 ســاله در ابتدا با یک قانون و با 

مرکزیت یک واحد مستقل در پایتخت افتتاح شدند .
 صرف نظر از دستاوردهای عظیم این نهاد مدنی در آن زمان باید گفت : درمتن این 
قانون برنامه ای برای گسترش این حرفه و ضروریات آتی آن در آینده، وجود نداشت 
.  برای همین باگســترش کانون های وکا و تشکیل کانون های مستقل منطقه ای 
در سراســر کشور، دچار چالشی جدی شــدند .  ارتباط و هماهنگی میان کانون ها  
به عنوان یک ضرورت مطرح گردید ، درحالیکه  مرجع مشــخص قانونی برای ایجاد 
هماهنگی بین انها وجود نداشت . کانونها ناچارا برای جبران آن به قوانین موضوعه  و 
ضعیف صنفی متوسل شدند و در نهایت اتحادیه سراسری کانون های وکا را پدید 
آوردند. آنچه که در بررســی کارنامه عملکرد گذشته این اتحادیه مشاهده می شود ، 
ناکامی و عدم موفقیت در انجام وظایفی است که برای ان ایجاد شده بود . به نظر ، 
علت ناکامی اتحادیه به دلیل ضعف های قانونی و ساختاری است که در سالهای اخیر 
نیز کاما مشــهود و نمایان است . الگو برداری و استفاده از تجربیات این تشکیات 
می توانســت کمک موثری برای ایجاد تشکل و سازمانی مطلوب بعدی برای وکالت 
باشــد.  انچه که مشــخص است  ،  تشکیل شــورایی با این اهمیت ) شورای عالی 
وکالت ( صرفاً با یک دســتورالعمل اجرایی برازنده نبود . کانون ها به دلیل استقال 
ماهیتی که داشــتند ، امکان تشکیل یک سازمان عالی در نهاد وکالت را نداشتند .  
نمی توانستند با تصویب یک قانون خاص  این خاء قانونی را پوشش بدهند چرا که 
وکالت دارای یک قانون خاص و ویژه بود . در ان قانون نیز این مســله مهم ) ایجاد 
تشکیاتی برای هماهنگی بین کانونها ( پیش بینی نشده بود.در حالیکه ، مرکز وکا 
به جهت ساختار ماهیتی خود می توانست تشکیل چنین شورایی را با مصوبه قانونی 
و حتــی با یک ماده واحده پیش بینی کرده و نحوه اجرای آن را از طریق آیین نامه 
انجام دهد .  در این صورت جایگاه  شورای عالی وکالت  از ارزش و استحکام قانونی 
باالیی  برخوردار می گردید. برای بررســی ظرفیت قانونی این شوراها در حمایت و 
دفاع از کیان نهاد وکالت با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه قانونی آن ، می توان ان 

را در دو بخش  مدنظر قرار داد:
 اول : ظرفیت ساختاری شورای عالی وکالت

در ماده ۶2 از فصل سوم دســتورالعمل اجرایی هیات مدیره های استانی و شورای 
عالی وکا و کارشناســان که در تاریخ 2/10/ 13۹۹ به تایید ریاســت محترم مرکز 
وکا کارشناسان و مشاوران خانواده هم رسیده ، هدف از ایجاد شورای عالی وکالت 
را : برنامه ریزی ، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان مراکز استانی )) دقیقاً همان 

چیزی که در اساسنامه صنفی اتحادیه سراسری وکا یا اسکودا  عنوان شده((  بیان 
کرده است . با مشــاهده ترکیب انتخاب اعضا می توان دریافت که عضویت اعضای 
شورا به صورت انتخابی بوده و پیش بینی انتخاب سه نفر برای عضویت در این شورا 
توسط رئیس مرکز که در اقلیت هم هستند ، مشخص نیست . شورای عالی وکالت 
وقتی با هدف هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در میان همه مراکز اســتانی تشکیل 
گردیده ، حتماً باید نمایندگانی از همه اســتانها در آن حضور داشته باشند تا بتواند 
به این اهداف نائل شــود. چطور میتوان تصور نمود وکا و هیات مدیره 22 اســتان 
بخواهند تصمیمی با هم بگیرند و هماهنگ شوند ، درحالیکه حداکثر ازهیات مدیره 
10 استان نماینده حضور داشته و دخالتی هم در تصمیم گیری ندارند ؟ مگر اعضای 
هیات مدیره ها ی اســتانی انتخابی نیستند ؟  دموکراسی صنفی  به بهترین شکل 
حاکمیتی اتفاق افتاده اســت . این تاســیس حقوقی جدید ) شورای عالی وکالت ( 
وظایــف تصمیم گیری های کان برای وکای مرکز را بر عهده دارد. تشــکیل این 
شــورا با عضویت  روسای هیئت مدیره های استانی می توانست شورایی عالی باشد 
که برآمده از بطن استان های کشور باشد. در ان صورت  با پیوند و مراوده با یکدیگر ر 
در جلسات می توانستند ، اثر گذاری مشترک و یکسانی در همه استانها داشته باشند 
. این اثر گذاری مشــترک بیشتر به سود استان های کم برخوردار است که کاستی 
ها و ضعف های تجربی و صنفی خود را با قرار گرفتن در کنار اســتانهای برخوردار 
جبران نمایند و عدالت صنفی در درون مرکز را نیز شــکل دهد.پیش بینی عضویت 
ذاتی روسای هیئت مدیره های استانی در شورای عالی وکالت ، قطعاً جایگاه بسیار 
رفیع و با ارزشی را برای وکای مرکز وکا ایجاد می نمودکه در این صورت ظرفیت 
ساختاری شورای وکالت در  سطح عالی و مطلق میتوانست قرار گیرد . در شرایط و 
وضعیت فعلی ، شــورای عالی دارای یک ظرفیت  اسمی متغیر  است . این ظرفیت 
متغیر ساختاری شــورای عالی وکالت ، به دلیل نحوه اعضای انتخابی آن می باشد 
بنابراین  هیچ دوره  ی از فعالیت شــورای عالی وکالت در یک ظرفیت و یک قابلیت 
مشــخص نخواهد بود . چرا که اعضای تصمیم گیرنده ان در پراکندگی جغرافیایی 
مختلف تشکیل میشوند . لذا ظرفیت اسمی فعالیت صنفی  در هر دوره ای می تواند 
با دوره های قبل کاما متفاوت باشد زیرا ترکیب اعضا متغیر است . بنابراین ظرفیت 

ساختاری شورای عالی ظرفیتی است متغیر
دوم : ظرفیت ماهیتی شورای عالی وکالت

 برای تبیین  ظرفیت قانونی ماهیت شــورای عالی وکالت با در نظر گرفتن ماده ۶۴ 
و موارد احصاء شــده در ماده ۶۵ همین دستورالعمل ، این طور به نظر می رسد که 
شورای عالی اختیارات وسیع و بسیار باالیی در زمینه امور مرکز وکا دارد و اگر اغراق  
نباشــد می توان گفت : تمام  وظایف  اجرایی ذاتی  ریاســت مرکز وکا در پیشبرد 
وکالت همگی و به صورت یکجا به شورای عالی  واگذار گردیده است و صرفاً اختیارات 
و تعهدات سازمانی که ریاست مرکز وکا به قوه قضاییه دارد به شورا تفویض نگردیده 
اســت . این ظرفیت بی نظیر ماهیتی در نوع خود می تواند استقال نسبی را برای 
مرکز وکا به ارمغان  داشــته باشد .  البته در زمانی که  اعضای شورای عالی درک 
صحیح و یکســانی از اختیارات قانونی آن داشته و انرا بطور صحیح و اساسی به کار 

بندند  . این ظرفیت ثابت ماهیتی شورای عالی وکاست که باعث  میشود این شورا 
بتواند از این قدرت و موقعیت بی نظیر در نهاد وکالت استفاده نماید . شورا  در عمل 
می تواند از ظرفیت ماهیتی استفاده ودر مطالبات صنفی با قدرت چانه زنی باال عمل 
نموده و با البی گری های صنفی بتواند در اهداف و تصمیمات شورای عالی وکالت 
از آن بهره مند شــود .  تشــکیل البی های قدرت صنفی  در این اندازه به  سادگی 
می تواند مصونیتی برای  وکای مرکز و نهاد وکالت  از هجمه هایی وارده را تضمین 
نمایند و در آینده برای رســیدن به اهداف صنفی نیز مفید و موثر واقع شوند.بعد از 
بررسی ظرفیت های قانونی شورای عالی وکالت در دفاع از کیان نهاد وکالت جای ان 
بود تا به عملکرد شورا نیز پرداخته می شد . با توجه به اینکه حدود 10 ماه از تشکیل 
شــورای عالی وکا گذشــته و برخاف تبصره 3 ماده ۶2 دستورالعمل که شورای 
عالی  باید هرماه یک جلسه برگزار نماید ، صرفاً شورای محترم عالی وکا سه جلسه 
تشــکیل داده که یک جلسه آن به معارفه و دریافت احکام سپری شده و دو جلسه 
دیگرنیز  به تشــکیل کمیســیون ها و ارکان آن گذشته است . عمًا هیچ جلسه ای 
موثری تشــکیل نگردیده است . در این شرایط وانفسایی که برای وکیل و وکالت به 
وجود آمده و از طریق بخشنامه های قوه قضاییه و تصمیمات مراجع قانونی این نهاد 
به شــدت مورد تعرض قرار گرفته است ، استفاده نکردن شورا از این ظرفیت عظیم 
و بی نظیر هیچ توجیه و دلیلی نداشته و ندارد . در زمانی هم که شورای عالی وکا 
هیچ گونه فعالیت و عملکردی نداشــته است ، نقد و بررسی عملکرد ان هم معنا و 
مصداقی ندارد.  امید آن است که انشااهلل در آینده از این ظرفیت های قانونی استفاده 
موثر نموده و همه اعضا تاش و کوشش خود را برای دفاع و ارتقاء نهاد وکالت مرکز 

وکا و صیانت از آنها با حفظ کیان نهاد وکالت به کار بندند.

رسول اکرم )ص(: در کار خیر، خود را به زحمت 
اندازید و در این راه با هوا و هوس خود مبارزه کنید.

آیت اهلل رئیسی در دیدار نمایندگان 
تشکل های دانشجویی:

آنچه دشمن را به عقب نشینی وادار 
می کند، قوی شدن ایران اسالمی 

است
قضائیه  قــوه  رئیــس 
پرونده  پیگیری  گفت: 
در  الزهــرا  دانشــگاه 
بــه وزارت  را  ده ونک 
واگــذار  دادگســتری 
طرف  یــک  کردیــم. 
و  است  دولت  موضوع، 
تا  شده  تعیین  فرصتی 
دولت مسئله را حل کند ما هم وفق قانون پیگیری 
می کنیم. جلســه دیــدار نمایندگان تشــکل های 
دانشــجویی با رییس قوه قضاییه به مناســبت روز 
دانشجو برگزار شد. آیت اهلل رئیسی در این نشست 
اظهار کرد: آمریکای ســال 32، امــروز به مراتب 
ضعیف تر شده است. رسوایی که امروز آمریکایی ها 
در غرب به بار آوردند رســوایی اســت که با هیچ 
چیز پوشــیده نمی شود و این رســوایی روز به روز 
بیشتر می شود. وی افزود: در این شرایط نشان ذوق 
زدگی برای مذاکره با آمریکا امری سخت نادرست 
و خطاســت و بزک کردن آمریکا بعنوان امریکای 
خــوب و بد، امر خطایی اســت. رئیس قوه قضاییه 
تصریح کــرد: ظلم و خوی اســتکباری جمهوری 
خواه و دموکرات نمی شناســد و جمهوری اسامی 
امروز بیش از هر زمانی در منطقه و کشور از قدرت 

برخوردار است.
وی بیــان داشــت: تنها راه برخورد با اســتکبار را 
نســخه رهبر انقــاب یعنی ایران قــوی می دانیم 
و آنچــه آمریکا را مایوس می کنــد این قوت ایران 
اسامی اســت. رئیسی خاطرنشــان کرد: امروز با 
توجه به داشــتن مولفه هایمان در جایگاه عزت و 
اقتدار قرار داریم که این عزت بایستی حفظ شود.

وی بــا بیــان اینکــه آنچه پالس ملــت و جنبش 
دانشــجویی ماســت پالس مقاومت و ایستادگی و 
دفاع از مردم اســت، گفت: موضع شــهید فخری 
زاده ها و شــهید سلیمانی ها پالس ملت ایران است 
و اگر بخواهیم از شهید فخری زاده ترجمانی کنیم 
باید بگویــد چهره و نماد خنثی ســازی تهدید ها 
و تحریم هاســت.  رئیس قوه قضاییه یادآور شــد: 
در ارتباط با مســئله دولت الکترونیک یا دادرسی 
الکترونیــک کار هایی که از قبل انجام شــده بود 
در این دوره سرعت بیشــتری گرفت. 1۴00 اتاق 
الکترونیک تشکیل و بیش از 30 سامانه جدید راه 
اندازی شــد.  وی ادامه داد: دســتور العمل اباغی 
مرتبط با ســازمان های مردم نهاد و ســمن ها تنها 
یک دســتورالعمل نبود. این دستورالعمل رونمایی 
و اعام شــد و برای آن سازوکار تعیین گردید. این 
دســتورالعمل در تمام کشــور در حال فعال شدن 
است. رئیسی خاطرنشان کرد: ضدیت با استکبار و 
استعمار، رمز عزت ماست. در شرایط فعلی، هر نوع 
ذوق زدگی برای رابطه با آمریکا خطاست. آمریکای 
امــروز به مراتب ضعیفتر از 1۶ آذر ســال 32 و یا 
۴سال پیش است و  آنچه دشمن را به عقب نشینی 

وادار می کند، قوی شدن ایران اسامی است.
رئیس قــوه قضائیه تصریح کــرد: پیگیری پرونده 
دانشگاه الزهرا در ده ونک را به وزارت دادگستری 
واگــذار کردیم. یک طرف موضوع، دولت اســت و 
فرصتی تعیین شده تا دولت مسئله را حل کند ما 

هم وفق قانون پیگیری می کنیم.
رییســی گفت: اجــرای ســندتحول ازروزتصدی 
مســولیت بنده، آغازشده اســت. اباغ بیش از 70 
دســتورالعمل و بخشــنامه وانجام اقدامات تحولی 
درراســتای اجرای ســندتحول بوده است. نسخه 
ارتقایافته ســندتحول، به زودی منتشرمیشود. هم 
وغم من اجرایی شــدن این ســند تا پایان دوره ۵ 
ساله است. وی در ادامه افزود: در خصوص حوادث 
آبان ۹۸، در رسیدگی به پرونده ها، بین اعتراض و 
اغتشاش در »عمل«، فرق قائل شدیم. کمیته ویژه 
دســتگاه قضایی برای رسیدگی به حوادث آبان ماه 
که از همان ابتدا تشــکیل شــد، همچنان در حال 
پیگیری و رســیدگی به قصور و تقصیرهاست. عدم 

اعام در این زمینه به معنای عدم اقدام نیست.
 مرکز رسانه قوه قضاییه

سردار فدوی:
دموکرات ها خباثت های عالم را بر سر 

ملت ما پیاده کردند

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: بیشتر این تحریم 
و فشــار را در زمان دموکرات هــا تجربه کرده ایم. 
دموکرات هــا خباثــت های عالم را بر ســر ملت ما 
پیاده کردند. سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل 
ســپاه در آئین گرامیداشت 1۶ آذر روز دانشجو که 
در دانشــگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: مبارزه 
میان جبهه حق و اســتکبار با رهبری آمریکا بوده و 
ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به انتخابات آمریکا 
و پیروزی حزب دموکرات گفت: بیشترین آسیب به 
کشور ما از سوی آمریکا در زمان دموکرات ها خورده 
شده اســت. بیشتر این تحریم و فشــار را در زمان 
دموکــرات ها تجربه کرده ایــم. دموکرات ها خباثت 
های عالم را بر سر ملت ما پیاده کردند. پس ما نباید 
گول بخوریم زیرا مســلمانان نباید از یک سوراخ دو 
بار گزیده شوند و یا پایشان دو بار در یک چاله بیفتد. 
اما نمی دانم چرا برخی اصرار دارند که اشــتباهات 

گذشته را مجدداً تکرار کنند.   مهر

گزارشخبر

یادداشت

نگاهی به زمزمه های نابخردانه درباره بی پاسخ گذاشتن ترور دانشمند هسته ای  
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موضــوع مزایــده: اجاره یک قطعه زمیــن واقع در مجموعــه تولید و تکثیر 
ســازمان جهت راه اندازی مدرسه طبیعت ، مطابق شرایط ، اسناد و مدارک 

منضم به متقاضیان واجد شرایط
* مهلــت دریافــت اســناد حداکثــر تــا تاریــخ 99/10/04 مهلــت قبــول 
پیشــنهادات حداکثــر تــا مــورخ 99/10/06 و بازگشــایی پــاکات مــورخ 

99/10/07 می باشد.
* ســپرده شرکت در مزایده برابر با مبلغ نه میلیون )9/000/000( ریال 
و بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدی در 

وجه شهرداری می باشد.
* هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نشــوند سپرده شرکت  در مزایده ایشان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد گردید.
* کلیــه هزینه های چاپ آگهی مرحله اول و دوم به عهده برنده مزایده می 

باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
* ســایر اطالعــات و جزئیات مربوط به معامله در اســناد مزایده درج شــده 

است.
تلفاکس: 03155450503

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کاشان 

آگهی تجدید مزایده عمومی )مرحله دوم( شماره 99/1

محمدرضا عبدلی خالدی - رئیس سازمان

ت اول
نوب


