
از نادانسته ها تا 
ناتوانسته های قانونگذاری 

ناکارآمد!؟

طرح تجزیه عراق با 
سناریوی سرنگونی دولت

فتنه های غربی برای 
محقق نشدن مطالبات 

قانونی مردم

حبس بدل از جزای نقدی

ماده29 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 اینگونه اشعار می دارد:
هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ 
اتمام حبس شروع می شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در 

هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.
آنچه در آموزه های حقوق کیفری می خوانیم این است که فلسفه مجازات حبس، بازپروری مجرم است 
به نحوی که با جدا س��اختن مجرم از بدنه اجتماع عالوه بر اینکه از ارتکاب رفتار مجرمانه ای که بیم 
تکرار آن می رود جلوگیری  شود وهم اینکه در زندان فرصتی برای آموختن برخی قواعد اجتماعی از 
یاد رفته ایجاد شود اما حقیقتا این سوال در ذهن حادث می شود که به چه دلیل فردی که از پرداخت 
جزای نقدی عاجز است می بایست ما به ازای ناتوانی مالی خود در زندان محبوس بماند حال آنکه به 
نظر می رسد این حبس با هیچ یک از اهداف مجازات زندان که در بادی امر در ذهن طراح این مجازات 
شکل گرفته قرابتی ندارد.البته قرار نیست ما در پی پیاده کردن مطلق این هدف باشیم اما آنچه مهم 
است این است که می بایست در مقام تحلیل وتاثیر یک مجازات به اثر یا آثار ناشی از آن مجازات دقت 
نمود.اینک این س��وال پیش می آید که نتیجه و خروجی محبوس نگه داش��تن مجرمین بی بضاعتی 
که از حیث مالی ناتوانند چه آورده ای می تواند برای اجتماع داشته باشد.به نظر می رسد مناسب این 
باش��د این ماده قانونی می تواند در خصوص مجرمینی، موثر وکاربردی باشد که در حوزه جرایم مالی 
مخل اقتصاد مملکت فعالیت داشته یا دارند.مانند جرایمی چون پول شویی،اخالل در نظام ارز،اخالل 
در نظام اقتصادی وازاین دست ؛اما در مورد مجرمین عادی و آنهایی که بر اثراتفاقات وماجراهای عادی 
زندگی وبه مانند یک بزهکار اتفاقی مرتکب بزه می شوند واصوال از حیث اقتصادی از طبقات عادی ویا 
فرودست جامعه محسوب می شوند این گونه زندانها تنها هزینه ای بر دستگاه قضا تحمیل می نماید که 
مقتضی است قانونگذار در اقدامی شایسته مبادرت به ایجاد طرحی نو نماید به گونه ای که در خصوص 
جرایم مالی به شخصی که دست به ارتکاب جرم میازد توجه داشته باشد چنانچه اگر مجرم از طبقه یقه 
سفیدها باشد این ماده قانونی حاکم باشد اما در غیر این صورت حبس بدل از جزای نقدی از سیستم 
قانونگذاری ما در مورد طبقه ضعیف جامعه بر چیده ش��ود  وبسنده شود به همان مجرمین اقتصادی 

کالنی که در اندیشه به یغما بردن بیت المال وثروت های ملی این مرز وبوم بوده اند. 
amirsadeghizadeh@yahoo.com

آیت هللا رئیسی:

قوه قضاییه مخالف تقلیل مجازات حبس است
رئیس قوه قضائیه، تعامل جدی با دولت، مجلس و سایر دستگاه ها را راهبرد جدی دستگاه قضائی دانست 
و گفت: تعامل با دولت، مجلس و دس��تگاه ها راهکار اصلی برون رفت از مش��کالت کشور است. آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام حسن عسکری )ع(، 
13 آبان را نماد هویت و اصالت استکبارستیزی انقالب اسالمی دانست و تصریح کرد: چهار دهه است که 
جمهوری اسالمی، پرچم استکبارستیزی را به دوش دارد و به رغم همه فتنه ها و توطئه های دشمنان 
بویژه آمریکا، امروز دس��ت تفوق و برتری از آن جبهه انقالب اس��المی است. رئیس قوه قضائیه در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به انتشار گزارش گزارشگر حقوق بشر ایران، تاکید کرد: ما در چهار دهه 
گذشته بارها اعالم کرده ایم که حکومتمان مبتنی بر شریعت است و در خصوص آنچه مربوط به اجرای 
احکام الهی در بحث کیفرها و مجازات ها است، با هیچ فرد و نهادی سخن و بحث نداریم. رئیس قوه قضائیه 
در ادامه این جلسه، راهبرد جدی دستگاه قضایی را تعامل با قوا عنوان کرد و گفت: امروز همکاری و تعامل 
را یکی از راهبردهای جدی و تنها راه برون رفت از مشکالت، رونق تولید، مبارزه با فساد و ساماندهی امور 
می دانیم. وی تصریح کرد: همه اقدامات ما و جراحی های قضایی در جهت تداوم س��المت نظام اداری 
کش��ور، صیانت از دولتمردان و حمایت از خدمتگزاران به مردم است. امروز دولت، مجلس، دستگاهها و 
همه دغدغه مندان ارزشهای انقالب و پیشرفت کشور را در مسیر مبارزه با فساد در کنار خود می بینیم و 
تاکید می کنیم که مبارزه با فساد، اصالح امور و سالمت اداری در ذات انقالب اسالمی است. لذا هیچگونه 
ناسالمتی و فساد، زیبنده نظام نیست و هیچکس نباید آن را بپذیرد.رئیسی با اشاره به طرح موضوع تقلیل 
مجازات حبس در مجلس، این امر را موجب تزلزل قانون مجازات اس��المی دانس��ت و به نوعی مخالفت 

دستگاه قضایی با تصویب چنین طرحی را اعالم کرد.  روابط عمومی قوه قضاییه

صفحه 5

صفحه 8

ترامپ از ناآرامی در کربال استقبال کرد

روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی 
سال 1397 مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی پرسشگری )6( می کند: 

صفحه 6
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ملت ایران دیروز با برگزاری باشکوه روز 13 آبان روز 
مبارزه با استکبار، بار دیگر حماسه ای دیگر را رقم زد. 
حماسه ای که ملت ایران پیامی قابل توجه را به هم به 

مسئوالن و هم به جهانیان مخابره کردند. 
تاکید بر اصل دشمن  شناسي یکی از مولفه های مهم 
این پیام بوده است. ملت ایران پس از گذشت چهار 
دهه از تس��خیر النه جاسوسی) سفارت آمریکا(، بار 
دیگ��ر بر این اصل تاکید نم��ود که هرگز تاریخ را به 
فراموش��ي نسپرده و در کنار توجه به آینده، گذشته 
را نیز در ذهن خویش دارد. این بدان معناس��ت که 
ملت ایران هرگز فراموش نمي کند که نظام س��لطه 
در لباس انگلیس، فرانس��ه و آمریکا و ... چه خیانتها 
علیه این س��رزمین صورت داده و براي غارت آن چه 
طرح هایي ک��ه اجرا نکرده اند. از زماني که غرب وارد 
ایران گردیده تا همین امروز نظام سلطه تالش کرده 
تا سلطه خویش بر این س��رزمین را اجرایي سازد و 
در ای��ن راه نیز از هیچ اقدامي فروگذار نبوده اس��ت. 
نمونه هاي عصر حاض��ر آن نیز از کودتاي 28 مرداد 
گرفته تا حمایت از رژیم پهلوي در س��رکوب مردم 
تا جنگ تحمیلي وحمایت از تروریست های منافقین 
که 17 هزار ایراني را به شهادت رسانده اند، تحریم ها 
و تحرکات گسترده براي حذف حقوق هسته اي ایران 
و ایجاد چالش��هاي داخلي همچون فتنه 88 ، خروج 
از برجام و نقض تمام تعهدات برجامی و صدها مورد 
دیگر را مي توان در این زمینه برش��مرد. مردم ایران 
هرگ��ز گذش��ته را قربانی آینده نمی س��ازد چرا که 
گذش��ته همان چراغ راه آینده اس��ت که زمینه ساز 
تصمیم درست در شناخت دوست و دشمن می شود. 
مل��ت ایران با بصیرت در دشمن شناس��ي و با همان 
تجربه تاریخي دریافت که یک گام به عقب نشستن 
یعني پیشروي دش��من ،چنانکه نمود آن، تحوالت 
دوران مش��روطه و نیز کودتاي 28 مرداد بوده که به 
دلیل عدم حضور مردم در صحنه، دش��منان سلطه 
خویش را بر ایران تحمیل نمودند حال آنکه از زمان 
پیروزي انقالب اس��المي به دلیل حض��ور مردم در 
صحنه دشمن توان اجراي توطئه هاي خود را نداشته 
است. در تجربه برجام نیز این امر مشاهده شد که هر 
گام عقب نش��ینی موجب زیاده طلبی بیشتر طرف 
های مقابل ش��د و این رویکرد ب��ه مقاومت فعال و 
تعلیق تعه��دات برجامی مولفه ای برای مقابله با این 
زیاده خواهی ها شد. در همین حال  نمود عیني این 
بصیرت را در عملکرد فرزندان این ملت در نیروهاي 
مسلح مي توان مشاهده کرد که پس از جنگ تحمیلي 
در راه خودکفایي دفاعي کشور گام برداشتند و امروز 
ایران اسالمي به همت فرزندانش یکي از قدرت هاي 

برتر نظامي جهان است.
نکته بس��یار مه��م در روحی��ه انقالب��ی و جهادی 
والیتم��داری مل��ت ایران اس��ت.  نق��ش رهبري با 
محوریت امام خمیني)ره( و رهبر انقالب مي باش��د 
جهانیان اذع��ان دارند که راهبرده��اي خردمندانه 
و آینده نگران��ه امام خمین��ي)ره( و پس از ایش��ان 
رهب��ر انق��الب، از مهمترین دالی��ل تحقق و حفظ 
دس��تاوردهاي انقالب اسالمي ملت ایران بوده است. 
بسیاري از تحلیلگران سیاسي جهان بر این امر اذعان 
دارند ک��ه مهمترین و کلیدي ترین تف��اوت انقالب 
اسالمي ایران با سایر انقالب هاي جهان وجود رهبري 
خردمند و فرزانه بوده که سبب شده تا انقالب ایران 
راه پویایي و پیشرفت را بپیماید در حالي که بسیاري 
از انقالب ها یا از مس��یر منح��رف و یا کال از صحنه 
ح��ذف گردیده اند. نمود عیني این را در مصر چه در 
دهه 1980 و چه در س��ال 2011 مي توان مشاهده 
کرد که خالء رهبري زمینه ساز نابودي انقالب مردمي 
گردید. ملت ایران دی��روز بار دیگر بر والیتمداری و 
حمایت از رهب��ری تاکید و نش��ان دهند که هرگز 

حاضر به خالی کردن میدان نخواهند بود.
پیام دیگری که در راهپیمایی دیروز مبارزه با استبکار 
مش��اهده می شود اصل تکیه بر داش��ته های درونی 
به جای چش��م داش��ت به خارج است. تجربه نشان 
داده که هر زمان ملتی چشم به کمک های خارجی 
داشته جز بدبختی و ناکامی دستاوردی نداشته است 
چنانکه همین چشم داشت به خارج شکست انقالب 
مش��روطه و یا شکس��ت مصدق در تحقق اهدافش، 
وابس��تگی کش��ور به آمریکا در دوران پهلوی را رقم 
زد. یا در تجربه برجام ش��اهد بوده ایم که دلبس��تن 
مس��ئوالن به لغو تحریم ها زمینه ساز معطل ماندن 
اقتصاد کشور شد که در نهایت نیز جز خسران برای 
کش��ور نتیجه ای نداش��ت و در نهایت نیز همگان بر 
اصل چش��م بستن از چشم داش��ت به خارج و لزوم 
تکی��ه به داخل چنانکه همواره رهب��ر انقالب بر آن 
تاکید داش��ته اند، اذعان نمودند. در مجموع می توان 
گفت که ملت ایران دیروز از یک سو به مسئوالن این 
پیام را دادن��د که همچنان در میدان حضور دارند و 
این مسئوالن هستند که باید خود را به ملت رسانده 
و برای مقابله با چالشها و مشکالت کشور گام بردارند. 
از سوی دیگر این پیام را به جهانیان دادند که حاضر 
به ترک حمایت از انقالب و نظامش��ان نیس��تند و با 
تمام توان در برابر دشمنان این سرزمین ایستادگی 

خواهند کرد. 

وز  پیامی که دیر
مخابره شد

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

صالحی:

راه اندازی زنجیره ۳۰ تایی 
سانتریفیوژهای آی.آر6

ربیعی: 

وحانی به برخی کشور های  ر
منطقه نامه ارسال کرده است
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سرمقاله

امیر صادقی زاده
وکیل پایه یک دادگستری

مسئوالن عراق و لبنان باید هوشیار باشند

فراخوان ارزیابى کیفى 

از  پلدشت   B ناحیه  دایک حفاظتى  احداث  عملیات  دارد  نظر  در  غربى  آذربایجان  اى  منطقه  آب  شرکت 
کیلومتر 800+1 تا جایگاه CNG را از طریق فراخوان ارزیابى کیفى و بر اساس قانون برگزارى مناقصات ، مواد 
(9 و 10) آیین نامه اجرایى بند (ج) ماده (12) قانون برگزارى مناقصات ، به پیمانکاران واجد شرایط مطابق با 
بخشنامه شماره 95/576756 مورخ 1395/3/31 سازمان برنامه و بودجه کشور با پایه 5 و باالتر در رشته آب 
، واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابى کیفى 
الکترونیکى دولت (ستاد)  تدارکات  از طریق درگاه سامانه   ، مناقصه  ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل  تا 
 ، www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى  به آدرس 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآیند ارزیابى کیفى و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد 
به مناقصه گران ارسال خواهد شد. متقاضیان با رعایت شرایط ذیل ، مى توانند از طریق سامانه مذکور اقدام 

نمایند:
-حداقل داراى ظرفیت ریالى آزاد به مبلغ 60/175/485/870 ریال (و حداقل یک کار آزاد) باشد.

-نام شرکت کنندگان در ارزیابى در سایت sajar.mporg.ir معتبر و مجاز باشد. 
((اطالعات مناقصه و زمانبندى))

1- موضوع مناقصه و محل آن: عملیات احداث دایک حفاظتى ناحیه B پلدشت از کیلومتر 800+1 تا جایگاه 
 CNG

2- کارفرما: شرکت آب منطقه اى آذربایجان غربى
3- دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور یکم

4- مبلغ برآورد اولیه: حدود 60/175/485/870 ریال 
5- مدت اجراى کار: 10 ماه

6- مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى: ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1398/8/16
7- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى: ساعت 9/30 صبح روز شنبه تاریخ 1398/9/2

8- قیمت اسناد ارزیابى کیفى: 500/000 ریال 
توجه شود که عودت اسناد در قالب سى دى و یا به صورت فیزیکى مورد قبول نمى باشد و همچنین چنانچه 
مناقصه گران ، اسناد ارزیابى را به طریقى غیر از سایت مذکور تهیه نمایند و نام آنها به عنوان خریدار در سایت 
مذکور ثبت نشده باشد، به مدارك ارسالى ترتیب اثر داده نخواهد شد. شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت 

گروه مشارکت ، مورد قبول نبوده و در صورت اقدام به صورت مذکور ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جهت دریافت اطالعات بیشتر مى توانند با نماینده مجرى طرح به شماره تلفن 04431987266 تماس حاصل 

نمایند.
شماره تلفن هاى تماس شرکت مهندسین مشاور یکم: 02182116287

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934- 021 دفتر ثبت نام: 
88969737 و 85193768

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه اى آذربایجان غربى

آمریکا با سرعت زیاد 
به سقوط نزدیک 

می شود

سرلشکر موسوی: 

خ���ب���ر
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