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آگهى مناقصه

اقدام: سازمان حمل و نقل و ترافیک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهردارى قزوین در نظر دارد مناقصه 
اصالح هندسى معابر سطح شهر قزوین را به مدت یکسال به واجدین 
 1398/4/4 تاریخ  از  توانند  مى  متقاضیان  لذا  نماید،  واگذار  شرایط 
الى 1398/4/16 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتى زیر 
قراردادها،واقع  امور  واحد  با  بیشتر  اطالعات  و جهت کسب  مراجعه 
بابایى و  در قزوین،خیابان فردوسى شمالى،مابین پمپ بنزین شهید 
مناقصه،تا  اسناد  دقیق  مطالعه  از  پس  و  نموده  بانوان،مراجعه  پارك 
پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخه 1398/4/17 مدارك مورد نیاز 
جهت شرکت در این مناقصه (طبق شرایط مندرج در اسناد) را تکمیل 

و به واحد امور قراردادهاى این سازمان تحویل نمایند.
هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

تلفن تماس در ساعات ادارى 33356481-028 و 028-33356482 
و 33356483-028 (داخلى 113)

سازمان   / ها  مزایده  و  مناقصات  قسمت:   www.qazvin.ir:سایت
هاى وابسته

دود شدن سرمایه ملی
سیاستروزعدمخودکفاییدرتولیدکاغذرابررسیمیکند؛

قاعده »قبح عقاب بالبیان« که اس��تنباط ش��ده از قرآن 
کریم اس��ت بیان م��ی دارد که مج��ازات در مواردی که 
برای مردم بیان نشده ناشایست است. در پاسخ به همین 
قاعده اس��ت که قوانین قبل از الزم االجرا ش��دن باید از 
طریق روزنامه رسمی انتشار یابند. از سوی دیگر بر طبق 
تبصره ماده 5 و ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات، شهروندان ذی حق هستند به تمامی اطالعات 
و اس��ناد موجد ح��ق و تکلیف دسترس��ی پیداکنند. آیا 
مس��ئولیت های ناش��ی از قانون فقط متوجه شهروندان 
است؟ روی سخن در جمله معروف »جهل به قانون رافع 
مس��ئولیت نیست« کیس��ت؟ جهل به قانون یعنی چه؟ 
آگاهی اس��ت که مایه حق و تکلیف در زندگی اجتماعی 
اس��ت و از رابطه ای دو س��ویه بی��ن حاکمیت و جامعه 
تشکیل شده است. قانونگرایی آگاهانه، مبتنی بر مجموعه 
آگاهی های مورد نیاز در تقسیم کار ملی بر اساس قانون 
اساس��ی و شامل تدوین آگاهانه، تصویب آگاهانه، تایید و 
تفس��یر آگاهانه، ابالغ و اجرای آگاهانه و نظارت آگاهانه 
اس��ت. البته آگاه��ی و پذیرش آگاهانه قوانین از س��وی 
مردم نیز وظیفه آنان اس��ت. چگونه می توان قوانینی را 
که ب��ر پایه آگاهی های ناقص تصویب ش��ده اند را رافع 
مسئولیت از قانونگذاران دانست ولی نزد شهروندان رافع 
مسئولیت نیست؟ چرا باید خیل عظیم قوانینی که مکررا 
تغییر یافته اند و برابر برآوردهای تقریبی موجب 20-25 
س��ال دوباره کاری در قانونگذاری کش��ور شده اند رافع 
مس��ئولیت قانونگذار باشد ولی منافع همگانی که در این 
تغییرات ناآگاهانه دچار خسارت شده اند برای شهروندان 
رافع مسئولیت نباشد؟ اگر جهل در ارتباط با قانون در هر 
س��طحی پذیرفته نیست پس بین قانونگذار و مردم نباید 
تفاوتی وجود داشته باشد. بروز و تشدید مشکالت متعدد 
در زندگی مردم ش��امل تورم و گران��ی، بیکاری، اعتیاد، 
طالق، فقر، س��قوط ارزش پول ملی، حاش��یه نش��ینی، 
افزایش س��ن ازدواج جوانان، بحران مسکن، رشوه، فساد 
اداری، ف��رار مغزها، قاچاق کاال، مص��رف گرایی، واردات 
بی رویه، آلودگی های زیس��ت محیطی، ترافیک، مدرک 
گرایی، پارتی بازی، تبعیض و ... نشان از وجود مشکالت 
ج��دی در عرصه ه��ای گوناگ��ون قان��ون و قانونگرایی 
در کش��ور دارد ک��ه در فرآیند تدوی��ن، تصویب، تایید و 
تفسیر، اجرا و نظارت قابل ردیابی است. مسئولیت مدنی 
در مورد هر کس��ی یا هر دس��تگاهی که پیرامون قانون 
کوتاهی کرده باش��د دارای مصداق است. جهل به قانون، 
جهل است و تفاوتی نمی کند مردم به قانون جهل داشته 
باشند یا تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی. بدون تردید 
جهل قانونگذاران و مجریان قانون در انجام وظایف ذاتی 
خود از اهمیت باالتری نس��بت به جه��ل مردم به قانون 
برخوردار است چرا که مردم نمی توانند و نباید همچون 
قانونگذاران یا مجریان قانون از آن آگاهی داش��ته باشند. 
نظام قانونگذاری فعلی از اس��اس وجود مسئولیت مدنی 
قانونگ��ذار را محل تردید می داند. از این رو مس��ئولیت 
فقط متوجه مردم اس��ت. تاوان اش��تباهات تقس��یم کار 
ملی در قانونگرایی را نیز مردم باید به دوش بکش��ند که 
نکند ساحت قانونگذاران به مسئولیت مدنی اقداماتشان 
مکدر گردد! مردم نس��بت به جهل ش��ان به قانون دارای 
مسئولیت اند اما قانونگذاران برای آگاه سازی مردم وظیفه 
ای جز درج در روزنامه رس��می کش��ور ندارند. آیا انتشار 
قانون در روزنامه رس��می کشور در تیراژ بسیار محدود یا 
الکترونیکی برای رفع مس��ئولیت از نظ��ام قانونگذاری و 
برای ایجاد مسئولیت دوچندان برای مردم کافی است؟! 
آیا نظام قانونگذاری در اطالع رس��انی، آموزش و فرهنگ 
سازی پیرامون قوانین وظیفه ای ندارند. در کدام موضوع 
اجتماعی آگاه سازی برای افکارسازی و رفتارسازی کافی 
است؟! ش��اید در دوران بیش از 110 س��ال قانونگذاری 
در ایران مس��بوق به سابقه نباش��د که مشکالت متعدد 
موجود در زندگی م��ردم در فرآیند پیچیده قانونگذاری 
و قانونگرایی پیگیری ش��ود. قانون آنگاه قانون اس��ت که 
فرآیند انگیزه س��ازی، افکارس��ازی و رفتارسازی را طی 
نماید. به جرات می توان ادعا کرد که هیچ یک از قوانین 
این کشور این مراحل را طی ننموده است و جای تعجب 
دارد ک��ه آثار محدودی از پذیرش قانون در جامعه وجود 
دارد! بدون ش��ک قانون گریزی و قانون س��تیزی، پیامد 
منطقی کاس��تی های نظ��ام قانونگرایی در رفتارس��ازی 
مبتنی بر قانون اس��ت. چگونه می توان انتظار داشت که 
محصول آنچه که در زمین کاشته نشده را برداشت کرد! 
مردم باید رفتار خود را با کدام قوانین نادانس��ته منطبق 
نمایند که قصور از آن مس��توجب عقاب و مجازات است. 
زندگی روزمره مردم همراه با مش��کالت و گرفتاری های 
دست س��از نظام قانونگرایی اس��ت که خواندن و آگاهی 
از محص��والت ت��ورم قانونگذاری نیز افزون بر آن ش��ده 
اس��ت. دس��تگاه های متولی اطالع رس��انی، رسانه ملی، 
مطبوعات، مدارس، دانش��گاه ه��ا و مراکز فرهنگی که از 
بودجه های دولتی و عمومی کشور استفاده می کنند در 
ماموریت های ذاتی خود چه می کنند؟ اصوال کدام دسته 
از س��رفصل های آموزش��ی و فرهنگی مهم تر از قوانین 
مدنیت در کشور است که در زندگی مردم دارای تاثیرات 
گسترده باشد؟ متاسفانه نظام قانونگرایی به این بخش از 
وظایف خود بی توجهی نموده یا به س��کوت واگذاشته یا 
مفروض دانسته اس��ت که متولیان آموزش و فرهنگ به 
این مهم توجه داش��ته یا خواهند داش��ت. آری جهل به 
قانون رافع مس��ئولیت نیست اما جهل هر کس به نسبت 
اختیاراتی که نسبت به قانون دارد! جهل مردم نسبت به 
انطب��اق رفتار خود با قانون و جهل مس��ئوالن در فرآیند 

قانونگرایی و قانونگذاری!!

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

ادعای دیپلماسی پس از ناکامی پروژه آمریکا
صفحه 3
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یم هوایی ایران  حر

آغاز تنشی جدید در 
منطقه است
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رئیس جمهور آمریکا به یکی از دستیارانش گفته برخی از مشاوران 
او به دنبال آن هس��تند که آمریکا را وارد جنگی دیگر کنند، اما او 

با آن مخالف است.
»دونال��د ترامپ«، رئیس جمه��ور آمریکا از برخی از مش��اورانش 
به دلیل داش��تن روحیات جنگ طلبانه انتقاد کرده و گفته که آنها 
دنبال جنگ هس��تند ام��ا آمریکا نمی خواه��د وارد درگیری های 

بیشتر در منطقه خاورمیانه شود.
طبق گزارش روزنامه وال  اس��تریت ژورنال ترامپ در گفت وگوهای 
خصوصی، درباره مشاوران جنگ طلب خود به یکی از معتمدانش 
گفته اس��ت: »این آدم ها می خواهند ما را به سمت جنگ ببرند و 

این خیلی زننده است. ما به جنگ های بیشتر نیاز نداریم«.
ترامپ در این گفت وگوها درباره بهای 130میلیون دالری پهپادی 
که ایران س��اقط کرده گالیه کرده ام��ا گفته که قیمت این پهپاد 
کمت��ر به چش��م رأی دهن��دگان آمریکایی خواهد آم��د تا تلفات 
احتمالی ناش��ی از حمله به نقاطی در داخل ایران. او در توئیتر و 
مصاحبه هایی روز جمعه گفته که در صورت حمله به س��ه نقطه 

در ایران 150 نفر کش��ته می ش��دند. بر اساس این گزارش، 
بعد از س��اقط ش��دن پهپاد گلوبال هاوک بس��یاری از 

مش��اوران ترامپ از اتخاذ گزینه های س��تیزه جویانه 
حمایت می کردند، اما »جو دانفورد«، رئیس س��تاد 
مش��ترک ارتش آمریکا رویک��رد محتاط تری پیش 

گرفته و توانسته بیش از دیگران روی نظر رئیس جمهور 
آمریکا اثر بگذارد. ترامپ در صحبت های علنی روز شنبه 

به مناقشات موجود درون دولتش اشاره کرد. او دانفورد 
را بابت مشورت هایی که به او ارائه کرده تحسین کرد. 
ترامپ از ای��ن ژنرال آمریکایی که به گفته منابع آگاه 
توانس��ته روابط ش��خصی نزدیکی ب��ا رئیس جمهور 
پایه گ��ذاری کند به عن��وان »یک انس��ان بزرگ و 
ژنرال بزرگ« یاد کرد. او حمایت »جان بولتون«، 
مشاور امنیت ملی آمریکا از حمله به عراق را نیز 

یادآوری کرد و آن را اشتباهی بزرگ خواند.
ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ س��فید گفت: 

»ج��ان بولتون دارد کارش را خوب انج��ام می دهد ولی معموالً 
مواضع سفت و سختی دارد. تنها کسی که اهمیت دارد، من 
هستم«. منابع آگاه به وال استریت ژورنال گفته اند ترامپ در 
بحبوحه شدت گرفتن تنش ها با ایران با »تاکر کارسون«، 
مجری ش��بکه خب��ری فاکس نیوز صحبت ک��رده و از او 
مشورت گرفته است. کارسون در برنامه تلویزیونی اش 
با اقدام نظامی علیه ایران مخالفت کرده اس��ت. 
ترام��پ در جمع خبرنگاران کاخ س��فید از 
وج��ود برخ��ی اختالفات می��ان اعضای 
تیم خود حمایت کرد. او از دیدگاه های 

»صلح طلبانه« خودش هم تقدیر کرد.
ترام��پ گف��ت: »هم��ه می گفتند من 
جنگ طلب هس��تم، ولی حاال می گویند 
صلح طلبم. اگ��ر می خواهید حقیقت را 
بدانید، هیچ  کدام نیس��تم، فقط آدمی با 

تسنیم عقل سلیم هستم«.

تا پرچم سبز حسینی بر فراز کعبه آمال و آرزوهای مسلمانان 
جهان افراش��ته اس��ت و نایب ب��ر حق ائمه اطه��ار به همراه 
جان برکفان مهدی موعود چشم به راه هستند هنجارشکنی های 

دشمنان پیرامون این آیین الهی ادامه خواهد داشت. 
سال های آغازین و اواسط دهه شصت را می توان رؤیایی ترین 
ایام حفظ حرمت ها در کش��ور اسالمی دانست زیرا بسیجیان 
جان  برکف به  طور ش��بانه  روزی اقصی نقاط ایران را زیر نظر 
داش��تند تا اگر دش��من از طریق مرزها با سالح های پیشرفته 
هجوم می آورد س��پاه و ارتشیان فداکار سد محکمی در مقابل 
آن ه��ا باش��ند و بس��یج یعنی ذوب  ش��دگان در اس��الم ناب 
محمدی نیز اجازه ندهند ایادی شان درون شهرها را با هر نوع 
هنجارشکنی به هرج  و مرج بکشند که این روش پسندیده تا 
ظهور صاحب الزمان باید ادامه یابد و امروز نوبت نیروی مقتدر 
انتظامی اس��ت تا فرصت لوث کردن آن صالبت ها به دس��ت 
نااه��الن نیفتد که برای ادامه این خدمت ارزش��مند می توان 
بازه��م همچون گذش��ته از وجود بس��یجیان در کنار نیروی 

جان برکف انتظامی بهره جست.
 تکرار این س��ناریوی از پیش نوشته و بارها اجرا شده پدیده 
تازه ای نیس��ت که مبارزه با آن ناشناخته باشد بلکه هر زمان 
غرب تشخیص دهد ضعف مطلق در برابر اسالم همه وجودش 

را احاطه کرده دس��ت ب��ه خودزنی می زند تا ب��ا فرار به جلو 
بتواند ضرباتی هرچند کوچک و ضعیف به بدنه جامعه الگوی 
مسلمانان جهان وارد نماید بنابراین امروز که هرگونه فشاری 
را ب��ه ایران امتح��ان کرده و همه گزینه ه��ای روی میز را به 
مرحله اجرا درآورده اس��ت به دستان خالی خود می نگرد که 
دیگر سالحی کارساز برای ضربه زدن در آن ها موجود نیست 
و به ناچار به سوی انبار اسقاطی های گذشته رفته و گزینه های 
منسوخ شده را روی میز شکس��ته و زهوار دررفته کاخ سفید 
می گذارد تا با اس��تفاده از عوام��ل خودفروخته داخلی پروژه 
ناموفق کش��ف حجاب را عملی س��ازد اما غافل اس��ت که از 
این س��و برای مقابله با آن نیاز به نیروهای مس��لح نیست که 
امروز آحاد جامعه اسالمی ایران به تبعیت از فرمایش رهبری 
یکپارچه آتش به اختیار ش��ده اند و راننده یک وس��یله نقلیه 
عمومی که خوش��بختانه از قشر مس��تضعف جامعه می باشد 
علی رغ��م نیازمندی به کس��ب درآمد ب��رای امرارمعاش خود 
و خان��واده اما بی حجابی را در مس��افر خ��ود برنمی تابد و به 
اعت��راض می پردازد تا موقعیت ش��غلی خ��ود را نیز به خطر 
اندازد درحالی که آگاه اس��ت همه نظام و آحاد جامعه از رفتار 

خداپسندانه او حمایت می نمایند. 
فراموش نکنیم انقالب اس��المی ای��ران از خرداد 42 در همه 
نقاط کش��ور از پایین ش��هرها شروع شد و وس��عت یافت که 

امروز خط قرمزهای آن در پایتخت توسط معدودی بی دردان 
جامعه از باالی ش��هر موردتعدی قرار می گیرد و بازهم همین 
پایین شهری ها هستند که همچون چهل سال قبل و همچنان 
بی توقع به دفاع از دین و آیین و خطوط قرمز آن می پردازند 
تا غرب هنجارش��کن بداند هی��چ تغییر یا تضعیفی در روحیه 
این مردم خداجوی ایجاد نش��ده و آن ها مصمم تر از دهه های 
چهل و پنجاه برای به زانو درآوردن اس��تکبار جهانی هستند و 
اگر مع��دودی از تفاله های بجا مانده نمی توانند اینهمه تقرب 
ب��ه درگاه احدیت را درک و تحمل کنند باید بدانند که عیب 
از خودش��ان است که در همه حال نیازمند غسل تطهیر بوده 
و ی��ا باید به آن س��و خزیده تا تعمید ش��وند! آنچه این روزها 
نو گران غرب را در این س��وی دنیا نگران کرده اس��ت حاصل 
شکس��ت های مفتضحان��ه ای می باش��د که علی رغم داش��تن 
زرادخانه ه��ای انب��وه اما نتوانس��ته اند س��رزمین های ضعیف 
ازنظر اقتصادی اما قدرتمن��د ازلحاظ عقیده و جهاد همچون 
یمن و فلس��طین را به زانو درآوردند بنابراین برای زدودن این 
شکس��ت های پی درپی ف��رار به جلو را اختی��ار می کنند تا با 
ایج��اد الته��اب در منطقه و حمله به کش��تی های نفتکش از 
طریق پهپاد های ساخت آمریکا متزلزالن را به نوعی ترسانده 

و مجبور به کناره گیری نمایند!
                      

تکراری! یویی  سنار حجاب،  حفظ  در  هنجارشکنی 

مشاورانممیخواهندمرابهسمتجنگسوق
دهند،ولیماجنگنمیخواهیم

ترامپ:

عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی با اش��اره به جلس��ه 
اخیر این ش��ورا گفت: در این جلس��ه قرار ش��د از جلسه 
آینده که همین هفته برگزار می ش��ود سران سه قوه، در 
جلس��ات ش��رکت کنند.   حس��ن رحیم پور ازغدی عضو 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در نشس��تی با موضوع » 
گفتمان ضد فلس��فه در فلسفه علم« که باحضور جمعی 
از دانش��گاهیان و حوزویان ، برگزار ش��د پس از بررسی 
نظریات س��ه فیلس��وف علم اروپائی، به تبیین دو نظریه 
از فارابی و ابن س��ینا در فلس��فه علم و طبقه بندی علوم 
پرداخت و در پایان این جلس��ه که چهارس��اعت ونیم به 

طول انجامیدبه پرسشهای حضار پاسخ گفت.
وی در پاس��خ به س��والی درباره آخرین وضعیت جلسات 
ش��ورای انقالب فرهنگی و اینکه آیادر جلسه ای که پس 
از چندماه تعطیلی بی سابقه شورای انقالب فرهنگی ، به 
دس��تور رهبری تشکیل شد به س��واالت پاسخ داده شد؟ 
گفت: جلس��ه، روی هم رفته مثبت بود. آن سواالت هم، 
س��وال قریب به اتفاق دوستان شورا بود که در این سالها 
بارها تکرار شد و مسکوت ماند ولی اینبار اثر کرد و شنیده 
شد. وی افزود: از جمله اینکه چرا برخی مصوبات شوری 
برخالف قانون، اجرا و حتی ابالغ نمی شود و چرا متقابال 
برخی دستورات تحمیلی نظیر 2030 و کنوانسیون های 
دیگری از جهان س��رمایه داری در م��ورد کودک و زن و 
خانواده و نظام آموزش��ی وس��بک زندگی مردم ما، چراغ 
خام��وش و خارج از روال قانونی، اب��الغ و بودجه گذاری 

و اجرا می شود؟
ازغدی یادآور ش��د: تعطیلی ش��ورا و انسداد فضای گفت 
وگو، آن هم در شورایی که فلسفه ای جز مشورت آزاد و 
مباحثه فرهنگی ندارد، قابل تداوم نیس��ت و سوال و نقد، 
قدغن نمی شود. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: 
بحمداهلل در این جلسه تصویب شد که اوال فهرست کامل 
و دقیقی از مصوبات اجرا نشده شورا ، تهیه و اجرای آنها 
آغاز ش��ود، ثانیا بررس��ی و چاره ش��ود که مواردی شبیه 
2030 و....ن��ه اکن��ون و نه در آینده به وی��ژه با دور زدن 

تسنیم نهادهای قانونی،ابالغ و اجرا نشود.

همه سران قوا در جلس�ه ش�ورای 
انقالب فرهنگی ش�رکت می کنند

رحیمپورازغدی:

س��خنگوی وزارت خارجه گفت: تحریم ه��ای آمریکا تنها جنبه 
تبلیغ��ی دارد و هرگونه تحریمی که مورد نظر امریکا بود اعمال 

کرده و دیگر تحریمی نمانده است.
س��ید عباس موس��وی در واکنش به پیام ترامپ که در ش��بکه 
اجتماعی نوش��ته بود که دوش��نبه تحریم ه��ای جدیدی علیه 

ایران اعمال می کند، گفت: دولت آمریکا انواع تحریم ها از افراد، 
شرکتها، تروریس��م و جنگ اقتصادی را علیه ایران بکار برده و 
مگر تحریمی مانده است که دولت امریکا علیه ایران انجام نداده 
باش��د؟ وی افزود: اگر واق��ع بینانه نگاه کنیم این تحریم ها تنها 
جنبه تبلیغی برای آن ها دارد. موسوی گفت: االن 40 سال است 

که آن ها ما را تحریم می کنند و ما 40 سال است که در مقابل 
آن ه��ا مقاومت می کنیم. س��خنگوی وزارت خارجه با تأکید بر 
اینکه من نمی دانم چه تحریمی مانده است که بخواهند اعمال 
کنند با طعنه گفت: بگذارید آن ها به تحریم های خودشان ادامه 

مهر دهند تا ببینیم چه اتفاقی می افتد! 

موسویخطاببهترامپ:

یادداشت
وانشید ر حسن 

حمایتقاطع
مجلسازاقدام
سپاهدرسرنگونی
پهپادآمریکایی

باانتشاربیانیهایصورتگرفت


