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حقوقی

0938...

یعن��ی واقعا بیخی��ال توزیع روزنام��ه آفتاب در
مشهد شدید .در اوج مذاکرات ،جنگ یمن ،بیحرمتی
عربس��تان و ...از س��ر اجبار برخی روزنام��ه های  ....را
میخوانیم.
0915...

آفتاب يزد :در سطح شهر مشهد روزنامه توزيع
ميگردد حتي تيراژ آن نيز افزايش يافته اس�ت
اگ�ر چند كيوس�ك روزنام�ه نميآورند دليلش
بدهي است كه به شركت توزيع دارند.
به شدت مراقب باش��یم پیمانی که هنگام توفان
باخدایمان بس��تهایم را در آرام��ش فراموش نکنیم و
یگانه خداوندعالمیان را همیشه و درهر مکان ،شنوا و
بینا و آگاه از نیات و دلهایمان بدانیم.
0938...

از چ��اپ پیامک تبری��ک روز زن توی روزنامتون
کمال تش��کر رو دارم .بهترین هدیه به همسرم بود .او
واقعا خوشحال شد.
0935...

آفتابي�زد :اين اقدام ب�راي روز والدت حضرت
عل�ي(ع) نيز تك�رار خواهد ش�د و از 5روز قبل
اطالعرساني ميشود.
باعرض س�لام فراوان و خس��ته نباشید .با توجه
به اطالعیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر ورشکس��تگی
برخی بانکها ،برای جبران این ورشکس��تگی باید در
گام اول هرچه س��ریعتر پروندهها و فعالیت و حساب
و کتاب مؤسس��ات مالی غیرمجاز برای همیشه بسته
شود.
0938...

باعرض س�لام و ادب و احترام فراوان و خداقوت.
کس��انی که در ایام نوروز ،تابستان و ...قصد مسافرت
میکنن��د ،متأس��فانه ازکمبود ی��ا فق��دان نمازخانه
و مس��اجد درمی��ان جادهه��ا و اتوبانه��ا وهمچنین
بوس��تانها رنج میبرند و این مسئله باعث قضا شدن
نمازش��ان یا حداقل محروم شدن از فیوضات نماز اول
وقت میشود .انتظار میرود با حرکت جهادی متولیان
ذیربط و مؤمنین بانی امورخیر با س��اخت وس��از این
اماکن مقدس ،دغدغههای فوق رفع شود .انشاءا...
0938...

باس�لام .به کمیس��یون برنامه و بودجه پیشنهاد
میکنم طرحی ارائ��ه کنند تا از یارانه افراد یارانهبگیر
ماهان��ه مبلغ 1000ی��ا 2000تومان کس��ر و هر ماه
به حس��اب بهداش��ت و درم��ان ،راه و ...واریز کنند تا
همکاری و همدلی تحقق یابد.
0911...

در حال��ی که هم��ه ادارات در آخرس��ال به همه
کارکن��ان خودپ��اداش وعی��دی میدهن��د آموزش و
پ��رورش نه تنها پاداش��ی نمیدهد که حتی از حقوق
قانون��ی کارمندانش میکاه��د .اینجانب دبیر آموزش
وپرورش شهرستان خرامه فارس هستم و در اسفند93
بهخاطرافزایش س��نوات تجربی مستحق ارتقای رتبه
ش��دم و مبلغ820هزارتومان درفیش اسفند اینجانب
درج ش��د ول��ی مبلغ540هزارتوم��ان آن را ازحقوق
اینجانب کس��رنمودند وعلت را نداش��تن بودجه اعالم
کردند .آیا این عدالت است که حق و نتیجه زحماتم را
ندهند؟ ما به چه کسی شکایت کنیم؟ از فیش اسفند
اینجانب مبلغ 540هزارتومان برداشتهاند و هیچ کس
پاس��خگو نیس��ت .ما فقط به روزنامه شما دادخواهی
دادهایم .لطفا پیگیری نمایید.
0917...

پیام های مردمی در صفحات12-8-6-2

تعریف شرکتهای چند ملیتی
تعریف مورد توافقی برای شرکتهای چند ملیتی وجود ندارد .در بسیاری از متون واحد تجاری شرکت چند ملیتی بهعنوان
شرکتی تعریف شده است که راه اندازی  ،تولید و تاسیسات مستقر در حداقل دو کشور را تحت مدیریت و کنترل خود دارد.
گروه ش��خصیتهای برجس��ته  The Group of Eminent personsش��رکتهای چند ملیتی را به این شکل تعریف
کردهاند :شرکتهای چند ملیتی شرکتهایی هستند که تولید یا خدمات تاسیسات خارج از کشور محل تشکیل خود را در
مالکیت وکنترل خود دارند ش��رکتهای مزبور همیشه خصوصی نیستند بلکه همچنین میتوانند بهصورت تعاونی یا تحت
مالکیت دولت باشند.
کمیسیون ملل متحد درمورد قانون تجارت بین الملل یک شرکت چند ملیتی را به شرح ذیل تعریف میکند:
اصطالح ش��رکت چند ملیتی شامل شرکتهایی میگردد که از طریق شعب فرعی  ،شاخهها یا شرکتهای وابسته یا سایر
سازمانها در امور بازرگانی اساسی یا سایر فعالیتهای اقتصادی کشور میزبان دخالت دارند.ولی کنترل یا تصمیمگیریهای
آنان در کشور یا کشورهای دیگری که کشورهای مادر خوانده میشوند متمرکز است .اما به نظر میرسد که تعریف زیر از
شرکتهای چند ملیتی صحیح تر باشد:
ش��رکت چند ملیتی شرکتی اس��ت که دارای شرکتهای فرعی در سراسر دنیاس��ت و از طریق سرمایه گذاری مستقیم و
غیرمستقیم در خاک کشورهای دیگر به فعالیت تجاری میپردازد.
تعریف جهانی شدن
جهانی ش��دن اصطالحی اس��ت که از اواس��ط دهه  1980متداول ش��ده اس��ت و امروزه اغلب به جای بین المللی شدن و
فراملیتی ش��دن به کار میرود.این اصطالح به گس��تره وس��یعی از تغییرات اجتماعی  ،سیاسی و اقتصادی داللت میکند،
بنابراین تفسیرها و تعبیرهای گوناگونی از آن شده است .به عبارت دیگر بین المللی شدن را میتوان فرآیند درهم تنیدگی
اقتصادهای ملی از راه تجارت بین المللی دانس��ت از سوی دیگر فراملیتی شدن به مفهوم شکلگیری موسسات تولیدی بر
پایه عملیات برون مرزی از راه سازمانها و موسسات چند ملیتی است.
نقش شرکتهای چند ملیتی در فرآیند جهانی شدن
جهانی شدن فرآیندی است که از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته و از همان زمان میزان اثرگذاری آن رو به فزونی بوده ،اما
اخیرا ً شتاب ناگهانی در آن پدیدار شده است .
جهانی شدن با نوگرایی و توسعه سرمایه داران همزمان بوده  ،اما اخیرا ً در آن شتاب ناگهانی به وجود آمده است .
جهانی شدن یک فرآیند متأخر است که با سایر فرآیندهای اجتماعی همچون فرا صنعتی شدن  ،فرانوگرایی یا شالودهشکنی
س��رمایه داری همراه است .جهانی ش��دن در حوزههای مختلف علوم مورد بحث قرار گرفته و بسیاری از مفاهیم را وادار به
باس��ازی معنایی کرده است .از این منظر  ،جهانی ش��دن را عامل شکننده ای برای اندیشههای علمی و دانشگاهی در آغاز
قرن بیست و یکم میدانند  .باید توجه داشت که جهانی شدن با مفهوم نوین آن  ،محصول تعامالت فراملی است که طی
دو ،سه دهه گذشته عینیت پیدا کرده است .جهانی شدن ،به معنای توسعه جهانی مقولههای مادی و معنوی است که منجر
به باس��ازی تولیدات جدید در قلمروهای سیاس��ی  ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شده و معنای متفاوتی را در این حوزهها
به وجود آورده اس��ت .به یک تعبیر میتوان گفت که جهان تا کنون چندین موج از فرآیند جهانی ش��دن را پشت سر نهاده
است و وجوه مشترک تمام این مراحل هم توسعه تجارت  ،گسترش فناوری ،مهاجرت وسیع و اختالط فرهنگها بوده است.
اما ویژگی بارز موج نوین جهانی شدن که پس از دو جنگ جهانی و بروز رکود بزرگ آغاز شد ،همانا کاهش هر چه بیشتر
هزینههای حمل و نقل و توس��عه شرکتهای چند ملیتی است و ش��رکتهای چند ملیتی هم موتور محرکه جهانیسازی
اقتصاد محسوب میشوند  .این گونه شرکتها هستند که با پشت سر نهادن مرزهای سیاسی و به حاشیه راندن دولتهای
ملی ،باعث ادغام هر چه بیش��تر اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی میش��وند .دوره پس از جنگ جهانی دوم ،بهعنوان دوره
تالش براي دستیابی به نوسازي و توسعه در کشورهای توسعه نیافته ،شناخته شده است.
شرکتهای چند ملیتی در چند دهه اخیر از بازیگران عمده در بازار جهانی بوده اند .این شرکتها در ابتدا محدود و متعلق
به چند کش��ور بزرگ صنعتی جهان بوده و اکثرا ً از انحصار نس��بی در ارائه محصوالت یا خدمات برخوردار بودند ،اما امروزه،
ش��رکتهای چند ملیتی در بس��یاری از کشورها وحتی در تعدادی از کش��ورهای جهان سوم شعبه تاسیس کرده اند و در
تولید نیز از انحصار چندانی برخوردار نیستند .در حال حاضر ،این شرکتها بیشتر به دنبال بقا و حفظ منافع اقتصادی خود
هس��تند ،زیرا در جهان پر تحرک و تحول امروز که از غولهای اقتصادی دیروز چندان خبری نیس��ت و شرکتها همچون
کااله��ا ،عمر کوتاهتری در بازارهای جهان ش��مول دارند ،اینگونه ش��رکتها ناگزیرند که از همه ت��وان خود برای رقابت در
صحنههای اقتصادی بهره گیرند.
نظام اقتصاد جهانی با مداخله در امور کشورها و نمایش فاصلهها  ،باعث شده است که ستیز طبقاتی در جهان بروز کند و
قش��رهای گوناگون مردم در برابر یکدیگر قرار گیرند .ش��رکتهای چند ملیتی به صورت امروزی ،در حقیقت اعضا و اجزای
تش��کیل دهنده کارتلهای چند ملیتی میباش��ند که با قدرت انحصاری به آس��انی کنترل بازار را در دست دارند .هرچند
وجود این شرکتها پدیده نوظهور نیست و نمونه هایی از آن رادر سده نوزدهم میتوان مشاهده کرد ،اما آنچه امروز به نام
شرکتهای چند ملیتی موردتوجه است ،از لحاظ نوع و هدفهای فعالیت ،تفاوت فاحش با شرکتهای اولیه دارد.
در س��الهای اخیر  ،ش��رکتهای چند ملیتی نه تنها از لحاظ حجم بلکه از نظر حوزه جغرافیایی فعالیت ،وس��عت و توسعه
غیرقابل تصوری یافته اند بهگونهای که بسیاری از این شرکتها از نظر حجم فعالیت اقتصادی ،درآمد و ذخایر سرمایهای از
بسیاری ازکشورهای جهان بزرگتر هستند .این شرکتها بخش اعظم تولید بین المللی ،تجارت جهانی و کنترل بر فناوری را
در دست دارند و تسلط بر چنین قدرت اقتصادی عظیم ،آنها را قادر میسازد که در کشورهای مورد نظر بر قدرت سیاسی
نیز نظارت و کنترل خود را اعمال نمایند و هر زمان که الزم آید ،برای رس��یدن به هدفهای اقتصادی و سیاس��ی خود از
قدرت خود استفاده کنند .آنها تنها با جابه جا کردن ذخایر پولی خود از یک کشور به کشور دیگر ،میتوانند بحران مالی و
ارزی ایجاد نمایند و موجبات سقوط اقتصادی و سیاسی یک کشور را فراهم آورند همانند بحران مالی و اقتصادی شرق آسیا
در سال  1997شرکتهای چند ملیتی ،بزرگترین بهره وری را از تحوالت ناشی از جهانی سازی در بخش اقتصاد ،به خود
اختصاص داده اند ،زیرا آزادی تجارت ،آزادی حرکت سرمایه ،خصوصی سازی و  ...همگی بدان معنی است که این شرکت
بازارهای جهان را بدون حد و مرز در اختیار دارند و میتوانند بر اس��اس خواس��ت خود و بدون توجه به برنامهها یا تاثیرات
اقتصاد محلی ،در هر منطقه که بخواهند به تولید و توزیع یا توقف فعالیتهای اقتصادی بپردازند .ش��رکتهای چندملیتی
با آزادی عمل به دس��ت آورده توانس��تند از تمرکز تولید در یک کشور رها ش��وند و به تولید غیرمتمرکز وگسترده (از نظر
جغرافیایی) روی آورند و به این ترتیب ،ضمن کاهش خطر پذیری (ریس��ک)در مقابل رکود و بحرانهای اقتصادی محلی،
خطرات و زیانهای ناشی از انقالبها و مخالفتها علیه خود را به حداقل برسانند .
در حال حاضر 30 ،درصد داراييهاي مولد خصوصي جهان در دس��ت ش��رکتهاي چند مليتي اس��ت و الگوي مالکيت اين
دارایيها نيز بسيار متمرکز ميباشد ،به گونهاي که نيمي از آن به يک درصد از شرکتها تعلق دارد.
شرکتهاي فراملي با وجود ابعاد غول پيکر خود سريعا در حال رشد هستند ،به گونهاي که روز به روز امپراتوريهاي عظيم
صنعتي و تجاري خود را گسترش ميدهند و به شکل فزايندهاي در بخشهاي وسيعتري از حيات اقتصادي کشورها رخنه
ميکنند.
استداللها در حمایت از شرکتهای چند ملیتی
 -1منافع تکنولوژیک:
امروزه در این مورد باوری قوی وجود دارد که تغیییر تکنولوژیک نقش غالب و نافذی در هر فرآیند توسعه دارد .شرکتهای
چند ملیتی ضمن انتقال ماش��ین آالت و تجهیزات مدرن به کش��ورهای میزبان پیچیده ترین دانش تکنولوژیک در مورد
فرآیندهای تولید را در اختیار آنان قرار میدهند .از نظر تاریخی تاکنون مهمترین مکانیسم برای انتقال تکنولوژی صنعتی
به یک کش��ور کمتر توس��عه یافته تشکیل شعب فرعی عملیاتی شرکتهای چند ملیتی در کش��ور مزبور بوده است که با
هدف خاص بهره برداری از فرصتهای ایجاد شده بر اساس بازارهای اقتصاد محلی و منابع مادی و انسانی صورت میگیرد.
این نکته تایید ش��ده اس��ت که انتقال تکنولوژی توسط شرکتهای چند ملیتی متضمن منافع اجتماعی بالقوه ای میباشد

شرکتهای فراملی و اقتصاد رو به رشد ایران
محمد جواد پهلوان کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

زیرا کشورهای کمتر توسعه یافته را از پرداخت هزینههای
باالی بازآفرینی پیشرفتهای صنعتی معاف میکند.
 -2ارتباط کاری و رویههای اشتغال:
شرکت های چند ملیتی اثرات عمده ای بر ارتباطات کاری
و رویههای اش��تغال دارند .در حقیقت ش��رکتهای چند
ملیتی حجم عظیمی از مشاغل را با دستمزدهایی که غالبا
باالتر از میانگین منطقه ای اس��ت ایجاد میکنند به بیان
دیگر ریزش درونی سرمایه خارجی سطح کل دستمزدهای
حقیقی نیروی کار را باال میبرد.
 -3پرداخت مالیات:
مالیاتهای��ی که به منافع ش��رکتهای چند ملیتی تعلق
میگی��رد عای��دی مهمی برای کش��ور میزبان محس��وب
میشود با مالیاتهای وضع شده بر منافع این شرکتها و
مشارکت مالی در عملیات محلی آنها و دولت میزبان بهنحو
بهت��ری قادر میگردد تا منابع مال��ی عمومی را در جهت
پروژههای توسعه فعال نماید.
 -4رقابت فزاینده:
حضور یک ش��رکت چند ملیتی رقابت را تشدید میکند.
انحص��ارات محلی را میش��کند و محص��والت بهتری را با
هزینه پایین ایجاد میکند.رقابت تجاری به واس��طه وجود
ش��رکتهای خارجی تش��دید میگردد بهوی��ژه وقتی که
ش��رکتهای داخلی اکتساب فن نموده یا این که به دلیل
رقابت خارجی مجبور میشوند که روشهای اساسیتری را
در امر تولید و خدمات اتخاذ کنند.
 -5توسعه و بهبود رفاه:
کرارا اظهار ش��ده ک��ه عملیات ش��رکتهای چند ملیتی
میتوان��د از راههای مهمی به فرآیند توس��عه کش��ورهای
درحال توس��عه میزبان کمک کند.شرکتهای چند ملیتی س��رمایه و ارز را از طریق صادرات محصوالت شعب خود تزریق
میکنند .این شرکتها انواع جدیدی از اشتغال را ایجاد میکنند و با این کار سطوح مهارت نیروهای کار محلی را از طریق
تجارب ش��غلی و آموزش رس��می باالتر میبرند .در توسعه منابع طبیعی شرکت چند ملیتی مستقیما محصوالت را در بازار
جهانی میفروشد یا مواد خام را جهت عملیات منسجم بین المللی به کار میگیرد.
 -6ثبات و استحکام:
یکی از مزیتهای عمده جذب ش��عبه ای از یک ش��رکت چند ملیتی به یک منطقه ناشی از این است که تنها تعداد کمی
از این ش��رکتها ورشکس��ت میشوند .در واقع شرکتهای بزرگ مجاز به عدم موفقیت نیستند و در مقابل توسط اقدامات
مختلف دولتی حمایت میشوند.شرکتهای چند ملیتی نه تنها از طرف دولت کشور مادر حمایت میشوند بلکه تعداد کمی
از آنها متحمل خطرات جدی میشوند .شرکتهای چند ملیتی ورشکست نمیشوند زیرا دارای قابلیت انعطاف محلی قابل
مالحظه ای میباشند و میتوانند محصوالت را از تاسیسات پر زحمت به طرف مناطق دارای قابلیت تولید منتقل کنند.
استداللها بر ضد شرکتهای چند ملیتی
 -1انحصار:
شرکتهای چند ملیتی ویژگی انحصاری دارند  .رقبای فعال در یک بازار الیگارشی با سرمایه گذاری مستقیم قصد کنترل
بازارهای یکدیگر را مینمایند و ش��رکت انحصارگری که احس��اس میکند به زودی بهعنوان یک انحصارگر از بازار به خارج
رانده میشود اقدام به سرمایه گذاری مستقیم در یک کشور خارجی دیگر میکند.
جنبههای انحصار گرایانه ش��رکتهای چند ملیتی برای کش��ور میزبان پیچیده و خطرناک است  .به دلیل وضع انحصاری
ش��رکتهای چند ملیتی غالبا کنترل صنایع کلیدی یا بخش هایی از اقتصاد کش��ور میزبان را در دس��ت دارند.شرکتهای
قدیمی معموال کنترل بخشهای کش��اورزی و معادن را در دس��ت دارند در حالی که شرکتهای جدید چند ملیتی کنترل
صنایع تولید کننده محصوالت کارخانه ای با کیفیت تکنولوژیک باال مانند صنایع شیمیایی و الکترونیک را در دست دارند.
 -2سیطره بر منابع طبیعی و مواد خام:
مطالعات و بررسیها در مورد موسسات چند ملیتی حاکی از آن است که تحرکات آنها برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی
بر  5دسته مالحظالت استراتژیک استوار است که یکی از آنها جستوجوی مواد خام است  .جستوجوکنندههای مواد خام
این مواد را از هر کجا که پیدا شود برای صادرات یا فرآیندهای بعدی و فروش در کشور میزبان استخراج میکننند .موسسات
فعال در زمینه نفت ،معادن ،زراعت و صنایع جنگلی در این مقوله جای میگیرند.
 -3حجم فعالیت و قدرت شرکتهای چندملیتی:
یک ویژگی مرکزی شرکتهای چند ملیتی ،بزرگی آنها میباشد  .به همین دلیل قادرند فعالیتها و عملیاتی در ابعاد جهانی
داشته باشند  .حجم فروش ساالنه تعدادی از شرکتهای چند ملیتی متجاوز از کل تولید ناخالص ملی کشورهای در حال
توسعه ای است که در آنها فعالیت میکنند.
برای مثال ،در س��ال  1985حجم فروش ناخالص دو شرکت از بزرگترین شرکتهای چند ملیتی (جنرال موتورز و اگزون)
بیشتر از تولید ناخالص ملی کل پنج کشور در حال توسعه چین ،برزیل،هند،مکزیک و ایران بوده است.
چنین حجم عظیمی به شرکتهای چند ملیتی قدرت اقتصادی و بعضا سیاسی زیادی در برابر کشورهایی میدهد که در
آنها فعالیت دارند  .این قدرت عمدتا بهواسطه وضعیت غالب چند انحصاری شرکتهای مزبور در بازار تقویت میشود .به این
معنا که آنها در بازارهای تولیدی که در تصرف تعداد کمی فروشنده و خریدار است فعالیت میکنند.
 -4مشکالت تکنولوژیک:
شرکتهای چند ملیتی بهطور وسیعی تکنولوژی پیشرفته را منتقل میکنند اما تکنولوژی مناسب برای یک کشور پیشرفته
نه میتواند و نه احتمال دارد که برای یک ملت در حال توسعه مناسب باشد.
در مورد تکنولوژی نگرانی هایی وجود دارد  .بعضی حکومتها معتقدند که شرکتهای چند ملیتی به وابستگی تکنولوژیک
کشورهای در حال توسعه دامن میزنند .در مورد بهره برداری از تکنولوژی بدون انطباق آن با شرایط محلی نگرانی وجود
دارد .نگرانی وقتی است که شرکتهای چند ملیتی شعب فرعی محلی را از دسترسی به تکنولوژی جهانی باز میدارند.
 -5مذهب و میراث فرهنگی:
در بعضی موارد یهودی یا مس��یحی بودن و مواریث فرهنگی تعدادی از ش��رکتهای چند ملیتی با سنن کشورهای میزبان
تعارض دارد.برای مثال در خاورمیانه مدیران و تکنیس��ینهای ش��رکتهای نفتی برخوردی بی بندوبار با مسئله استفاده از
الکل و  ...دارند که در تعارض مس��تقیم با تعالیم اس�لام اس��ت .پذیرش زنان در غرب در مقام مجری و گماش��تن آنان در
مس��ئولیتهایی که ش��امل مذاکره و اتخاذ تصمیم است غالبا در خاورمیانه،آسیا و آفریقا ایجاد کشمکش با فرهنگ محلی
میکند .از آنجا که ش��رکتهای چند ملیتی خود را با اس��تانداردهای در حال تغییر جهان غرب همخوان میکنند لذا اغلب
بهعنوان تحمیل کننده امپریالیسم فرهنگی بر بیشتر کشورهای میزبان سنتی از طریق انتقال ارزشهای مدیریتی  ،اخالق
کاری و وجدان اجتماعی قلمداد میشوند.
 -6وضع مالیات:
شواهد قوی و روشنی وجود دارد که شرکتهای چند ملیتی عملیات خود را به نحوی اداره میکنند که میزان مالیات متعلق
به خود را به حداقل برس��انند  .یکی از روشها تش��ویق کش��ورهای میزبان به رقابت در زمینه اعطای معافیتهای مالیاتی
برای جذب سرمایههای خارجی است.این معافیتها بعضا با وضع مالیات از سوی دولت مادر بر درآمدهای باالیی که نصیب
ش��رکتهای چند ملیتی میگردد خنثی میش��ود .تمایل بر این است که درآمد به طریقی اختصاص یابد که در کشورهای
میزبان که نرخ مالیات عمدتا باالتر اس��ت درآمد پایین تر نش��ان داده ش��ود و درآمد به حس��اب کشور مادر افزایش یابد یا

قوه قضائیه

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه عنوان کرد

محرومیت از حقوق اجتماعی ،جایگزینی برای حبس

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه گفت :دادگاه به جای مجازات حبس میتواند مجرم را از برخی حقوق اجتماعی محروم کند
که این نوع مجازات تنبیهی برای مجرم است .محمد رضا ساکی در گفتگو با میزان درباره تاثیر مجازات جایگزین حبس در
کاهش جمعیت کیفری زندانها اظهار کرد :مجازاتهای جایگزین حبس از نظر تاریخی در کشورهای دنیا سابقه دیرینهای
داشته که این موضوع دستاورهای بسیار مفید و موثری به همراه دارد.
تصویب قانون مجازات اسالمی خالء قانونی را رفع کرد
وی تصریح کرد :در زمینه مجازاتهای جایگزین حبس تا سال  ۱۳۹۲با خالء قانونی مواجه بودیم اما با تصویب قانون مجازات
اسالمی در سال  ۹۲این خالء قانونی مرتفع شد .به گفته مولف کتاب حقوق جزای عمومی ،قانونگذارمجازاتهای جایگزین
را ب��ه عن��وان یکی از تدابیر مفید و با هدف کاهش جمعیت کیف��ری زندانها و جلوگیری از تاثیرات مضر در مجازات حبس
در جرائم غیرمهم تصویب کرده اس��ت تا در مواردی که امکان اصالح ش��خص با مجازاتهای جایگزین وجود دارد بتوان او
را بر اس��اس این ش��رایط و ضوابط به جامعه برگرداند .وی با بیان اینکه در زمینه اجرای قانون مجازاتهای جایگزین حبس
زیرساختهای الزم و امکاناتی مورد نیاز است ،خاطر نشان کرد :قانونگذار پیشبینی کرده آیین نامه اجرایی مجازات جایگزین

حبس باید به تایید رئیس قوه قضائیه برسد که به تازگی آیین نامه اجرایی آن به امضا رسیده و منتشر شده است.
افراد دارای جرائم غیرمهم از مجازات جایگزین حبس بهرهمند میشوند
معاون اسبق دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه ابزار کافی برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در اختیار دادگاهها وجود
دارد ،ادامه داد :افرادی که دارای جرائم غیرمهم هستند که موارد آن نیز در قانون مشخص شده است به جای رفتن به حبس
و تحمیل آثار ناگوار حبس به خود ،خانوادههایشان و جامعه میتوانند به وسیله مجازات جایگزین حبس دین خود به جامعه
ادا کنند .وی با اش��اره به اینکه در قانون  ۵مورد به عنوان مجازات جایگزین حبس پیش بینی ش��ده است ،گفت :اولین مورد
مجازات جایگزین حبس دوره مراقبت است و قانونگذار به قاضی اجازه داده تا مجرم به جای حبس ،تحت مراقبت و نظارت
قاضی اجرای احکام که او نیز از مددکاران اجتماعی استفاده خواهد کرد زندگی محکوم را در یک دوره زمانی مشخص تحت
مراقبت قرار داده و دادگاه میتواند دستورات مختلفی را صادر کند .این استاد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه اظهار کرد:
در صورتی که فرد محکوم کارهایی را که بر عهده او به عنوان مجازات قرار گرفته را به درستی انجام دهد با مراقبت و کنترل،
محکومیت او به این ترتیب اجرا خواهد شد.

به کش��ورهایی که نرخ مالیات پایین دارند و تحت عنوان
(پناهگاههای مالیاتی) شناخته میشوند منتقل گردد.
 -7اعمال حاکمیت:
بعضی کش��ورهای میزبان دریافت��ه اند که کنترل خارجی
بر بخش صنای��ع کلیدی به زیان امنیت ملی و سیاس��ت
خارجی مس��تقل آنهاست .در حقیقت فعالیت شرکتهای
چندملیتی بهویژه در حالتی که دولت میزبان یک کش��ور
در حال توس��عه باش��د بدون بار مالی برای دولت میزبان
نیس��ت  .یک ش��رکت چندملیتی نمایانگ��ر نوعی تهاجم
قدرت اس��ت و یک بخش مهم اقتصاد را از کنترل سیاسی
مس��ئوالن جدا میس��ازد .یکی از نگرانیهای کش��ورهای
میزبان این است که کشور مادر شرکتهای چند ملیتی را
بهعنوان ابزار سیاست خارجی خود به کار میگیرند.ارتباط
بین ش��رکتهای چند ملیتی و کش��ورهای مادر همیشه
این موقعیت را برای کش��ورهای مزب��وز فراهم میکند تا
علیه کش��ورهای در حال توس��عه میزب��ان در معامالت با
ش��رکتهای چند ملیتی از فشارهای دیپلماتیک استفاده
کنند .این مس��ئله وقتی شدت پیدا میکند که زمینههای
عملیات این ش��رکتها به شکل حساس��ی با منافع حیاتی
دولت مادر پیوند داش��ته باش��د .همچنین غالبا این ترس
وجود دارد که ش��رکتهای چن��د ملیتی قدرتمند بتوانند
بر سرمایه و مش��اغل محلی کنترل یابند.و در نتیجه نفوذ
قابلمالحظهای بر تصمیمات سیاسی در تمام سطوح اعمال
کنند .در موارد افراطی آنها حتی مستقیما با پرداخت هایی
مقامات دولتی را در باالترین س��طوح به فس��اد میکشند.
یا بهطور غیرمس��تقیم با کمک هایی به احزاب سیاس��ی
کش��ور میزبان فرآیند سیاس��ی کش��ور میزبان را منحرف
میکنند.برای مثال ش��رکتهای چند ملیتی آش��کارا جایگاه مهمی در اقتصاد سیاس��ی کنیا دارند .از همین رو شعب این
شرکتها بهطور نسبی فارغ از قیود بازار محلی و تضییقات دولتی کنیا در دوره قبل از استقالل عمل میکردندو نقش قابل
مالحظهای بر رهبری سیاسی کشور داشتند.
تعریف امنیت ملی
امنیت ملی حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت  ،دارایی یا خاک خود به سر برد.
در تعریفی دیگر امنیت از نظر مفهومی به وضعیتی اطالق میشود که نیروهای حفظ کننده وضع موجود توان این محافظت
را از نیروهای شناخته شده برهم زننده آن داشته باشند.
مفهوم حاکمیت و دولت
حاکمیت و دولت از جمله مفاهیم پیچیده ای است که مورد بحث و نقادی صاحب نظران و اندیشمندان قرار گرفته است این
پیچیدگی ناشی از آمیختگی این دو مفهوم با یکدیگر است.بهگونهای که مرزبندی میان آنها دشوار مینماید.
دولت به تعبیری باالترین نهاد سیاس��ی و حقوقی به ش��مار میرود که صالحیت اعمال انحصاری حاکمیت را دارد.از این رو
حاکمیت ویژگی اصلی و ش��اخصه دولت شناخته میش��ود «.کاره دومالبرگ» دانشمند فرانسوی حاکمیت را «ویژگی برتر
میداند برتری از آن جهت است که هیچگونه قدرت دیگر را برتر از خود یا در رقابت با خود نمیپذیرد».
«لو آزور» اندیشمند دیگر معتقد است که حاکمیت به دولت به کشور موجودیت میبخشد.و از دولت کشور تفکیکناپذیر
اس��ت .دردوران بس��یار دور حاکمیت دولت بهعنوان یک واقعیت عینی در قالب دولت ش��هرهای یونانی متجلی بود با این
هم��ه مفه��وم تئوریک آن در قرون وس��طی بر مبنای «تئوری الهی» ش��کل گرفت که بر پایه آن قدرت سیاس��ی و اعمال
حاکمیت انحصاری در اختیار ارباب کلیسا و دین مداران قرار داشت و گستره جغرافیایی آن نیز از مرزهای معین سرزمینی
فراتر میرفت.
دولتها و پذیرش شرکتهای چند ملیتی
با پیدایش عصر چند ملیتیها بسیاری از مفاهیم مانند حاکمیت ملی  ،منافع ملی و امنیت ملی دچار تحول بنیادین گشته
است .از قرن  16ناسیونالیسم و ملت گرایی خمیرمایه تشکیل دولتهای ملی بود و اعمال حاکمیت دولتها نیز در راستای
تضمین منافع ملی ارزیابی میش��د.از این رو دانش��مندانی نظیر هگل عملکرد دولت را «خیر اعال» میدانستند.با گسترش
روابط بین المللی و جهانی ش��دن زندگی اقتصادی ملتها و ظهور عوامل فراملی همچون ایدئولوژیها و وابس��تگی اقتصادی
این معیارهای سنتی دستخوش تحول گردید و قدرت حاکمیت دولتها به عواملی نظیر منابع انسانی چشمگیر ،توان باالی
تکنولوژیک  ،مساحت گسترده و منابع طبیعی وابسته گشت.
توزیع قدرت نیز در روابط بین المللی بر مبنای اقتصادی قرار گرفت چنان که امروزه اقتصاد دولتها بدون پشتوانه اقتصادی،
مالی و فرهنگی و سیاسی بی معنا به نظر میرسد.
ن گذشته که تهاجم نظامی خارجی بود اینک سلطه اقتصادی است.در سایه رشد نظام
منشاء خطر برای ملتها برخالف دورا 
جهانی و بین المللی شدن امور مرزهای دولتی نیز کارآیی سنتی خود را از دست داده اند و کار تضمین منافع ملی تا اندازه
زیادی از چارچوب حاکمیت دولتها خارج و به نهادهای بزرگ تولیدی و اقتصادی واگذار گردیده اس��ت.مصداق روش��ن این
وضع قدرت ایاالت متحده آمریکاس��ت که به علت آمیختگی مس��ائل امنیتی و اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم تا حدود
چش��مگیری به قدرت چند ملیتیها وابس��ته شده اس��ت .دولتها تا اندازه زیادی سیاست خارجی خود را با درنظر گرفتن
منافع کلی بلوک اقتصادی که به آن وابسته اند تنظیم میکنند .از سوی دیگر جهانی شدن اقتصاد یکپارچگی ملت کشور
را بهعنوان واحد سازمان دهنده مرکزی امور داخلی و خارجی مورد تهدید قرار داده و داعیه دولتها را زیر سوال برده است.
در زمینه داخلی محدود ش��دن دایره حاکمیت دولتها تحت تاثیر عملکرد چند ملیتیها اصلی ترین رس��الت دولت یعنی
استمرار دموکراسی در جامعه را زیر سوال میبرد.بر این اساس دولتها دیگر نهادی سیاسی به شمار نمیروند که وظیفهشان
تامی��ن رفاه عمومی و توزیع عادالنه امکانات اقتصادی باش��د بلکه به تعبیرمارکسیس��تها «کمیت��ه اجرایی طبقه حاکم»
و نماینده شرکتهای چند ملیتی خواهند بود.زیرا دولتها بر طبقاتی اتکا دارند که حاکمیت خود را مدیون آنها هستند.
ب��ا ای��ن همه آیا میت��وان نتیجه گرفت که با محدودیت هایی ک��ه چند ملیتیها برای دولتها پی��ش آورده اند دولتها و
چندملیتیها در تعارض و تقابل با یکدیگرند؟
پاس��خ قطعا منفی اس��ت زیرا چند ملیتیها و دولتها نه تنها بهطور بنیادین در تضاد با یکدیگر نیس��تند بلکه بازوی کمکی
یکدیگر نیز به شمار میآیند.این در درجه نخست ناشی از ماهیت دولتها و وابستگی آنها به پایگاه اجتماعی – اقتصادیشان
که متکی به این شرکتهاس��ت میباش��د  .در درجه دوم نیاز متقابلی مطرح اس��ت که دولتها و چند ملیتیها به یکدیگر
احس��اس میکنند.موفقیتهای اقتصادی دولتها بس��تگی به میزان فعالیت چند ملیتیها دارد و در عین حال توفیق چند
ملیتیها نیز در گرو حمایت سیاسی دولتها است.
ش��رکتهای چند ملیتی نهادهای بزرگ صنعتی و مالی هستند که خاس��تگاه اصلی آنها کشورهای پیشرفته صنعتی ولی
میدان عملکرد و رش��د آنها کش��ورهای جهان س��وم اس��ت .تحوالت نظام سرمایه داری در عصر ش��رکتهای چند ملیتی
پ��س از جنگ دوم س��بب گردید که مباحث مربوط به امپریالیس��م س��رمایه داری از قالب س��نتی خ��ود مبتنی بر روابط
زورمدارانه و استعمارکالس��یک میان کش��ورهای صنعتی و قدرتمند و کشورهای تحت سلطه خارج شود و بر محور جدید
توس��عه یافتگی کش��ورهای صنعتی و توسعه نیافتگی کش��ورهای جهان س��وم قرار گیرد.پس از جنگ جهانی دوم نظرات
خوشبینانه ای در مورد نقش نظام سرمایه داری غرب و توان چند ملیتیها ابراز گردید و این گمان را پیش آورد که دوران

محکومان مکلف به ارائه خدمات در مجازات جایگزین حبس هستند
وی در ادام��ه با اش��اره به دومین مورد اس��تفاده از مجازاتهای جایگزی��ن حبس افزود :دومین مورد انج��ام کار و خدمات
عامالمنفعه است و محکوم مکلف میشود تا به جای حبس در طول یک مدت زمان مشخص که در قانون آمده و توسط دادگاه
مش��خص میش��ود کارهای عام المنفعهای را به صورت رایگان و با میل و رضایت محکوم علیه انجام دهد .رئیس کمیسیون
جزای��ی معاون��ت حقوقی قوه قضائیه گفت :نوع و موارد خدمات و کارهای عام المنفعه جایگزین حبس در قانون و آیین نامه
اجرایی آن پیش بینی ش��ده اس��ت و برخی از س��ازمانها ،ادارات دولتی و شبه دولتی ،نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
میتوانند محکومینی را که باید خدمات عام المنفعه ارائه دهند پذیرفته و در امور آموزشی ،بهداشتی ،زراعی ،کارگری ،کارهای
خدماتی و از قبیل آن بهکار گیرند.
پرداخت جزای نقدی روزانه به جای مجازات حبس
وی با بیان اینکه جزای نقدی روزانه یکی دیگر از موارد مجازات جایگزین حبس اس��ت که در قانون پیش بینی ش��ده ،افزود:
در مواردی قاضی به جای مجازات حبس ،مجرم را محکوم میکند که بخشی از درآمد روزانه خود را به عنوان جزای نقدی
پرداخت کند که میزان این مبلغ در قانون مشخص شده است و به نحوی خواهد بود که مشکلی در امرار معاش او ایجاد نکند.
مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه گفت :بر اساس قانون یک هشتم تا یک چهارم از درآمد روزانه مجرم بهعنوان جزای
نقدی روزانه او تعیین میشود .وی خاطر نشان کرد :یکی دیگر از موارد مجازات جایگزین حبس مجازات جزای نقدی است که
با جزای نقدی روزانه این تفاوت را دارد که اولی به صورت ماهیانه پرداخت میشود اما دومی به صورت یکجا باید پرداخت شود،

تشدید وابستگی
از جمله دیگرعوامل محدودکننده حاکمیت دولتها در عصر ش��رکتهای چند ملیتی تش��دید وابس��تگی است که علیرغم
دستیابی کشورهای جهان سوم به استقالل سیاسی آنها همچنان در تارهای عنکبوتی وابستگی به نظام سرمایه داری غربی
باقی مانده اند.
بهعلت نیازهای اقتصادی جوامع انسانی به یکدیگر و گستردگی روابط تجاری ،بازرگانی و بین المللی شدن زندگی اقتصادی
از دوران س��رمایه داری صنعتی در قرون  18و  19وابس��تگی بهصورت عامل تعیینکنندهای در روابط کش��ورها درآمده و
بهتدریج که نظام سرمایه داری گسترده تر شده این عامل به زیان کشورهای جهان سوم و به سود قطبهای پیشرفته عمل
کرده است .در این میان شرکتهای چند ملیتی بارزترین محصول تحول نظام سرمایه داری به شمار میروند.
تش��دید وابس��تگی کشورهای جهان سوم به قطبهای صنعتی در عصر ش��رکتهای چند ملیتی ناشی از عامل تکنولوژی،
سرمایهگذاریها و شرایط اقتصادی – اجتماعی است.مکانیسم و عملکرد چند ملیتیها و پویایی رو به رشد سرمایه داری در
درجه نخست متکی بر عامل تکنولوژی است که کشورهای جهان را به دو دسته تولید کننده و کنترل کننده تکنولوژی و
مصرفکننده تکنولوژی تقسیم نموده است .بهعنوان مثال چنانچه کشوری بخواهد از سیستم ارتباطاتی پیشرفته برخوردار
گردد بدون تردید نیازمند تکنولوژی ماهواره است یا اینکه پاسداری از مرزها و تضمین امنیت ملی در گرو مجهز شدن ارتش
به تسلیحات مدرن و پیشرفته است از سوی دیگر این تکنولوژیها سرمایه بر بوده و سرمایه گذاریها را در سطح وسیعتر
مطرح میکند در نتیجه کشورهای جهان سوم در حوزه مصرف و سرمایه گذاری به این نهادهای تولیدی و صنعتی وابسته
میشوند.شرکتهای چند ملیتی از امکانات مالی این کشورها در جهت رشد و گسترش خود بهره میجویند و گاه از طریق
اعطای وام و مقروض کردن این کشورها به مشکالت مالی آنها میافزایند.
تشدید چنین وابستگی هایی سبب میشود که حاکمیت ملی و استقالل عمل کشورها در روابط بین المللی رنگ ببازد.
راهکار حقوقی برای تحقق عملکرد مثبت شرکتهای چند ملیتی
بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده در جهان و در داخل کشور سرمایه گذاری مستقیم خارجی موثر بر رشد اقتصادی
بوده و یکی از مهمترین تسریع کنندههای رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه میباشد .بنابراین بایستی عرض کرد
که سرمایه گذاری خارجی به طور اعم و فعالیت شرکتهای چند ملیتی در کشورهای میزبان و بهخصوص کشورهای درحال
توسعه مفید است و باعث رشد و توسعه اقتصادی این کشورها میشود.اما این مفید بودن فعالیتهای شرکتهای چندملیتی
بدین معنا نیس��ت که ش��رکتهای چند ملیتی بهطور کلی مطلق العنان باش��ند و آزادانه هر گونه که خواستند کار کنند.
درمبحث شرکتهای چند ملیتی یکی از مهمترین مباحثی که طرح میشود مبحث کنترل حقوقی شرکتهای چندملیتی
میباشد .کنترل شرکتهای چند ملیتی به معنای تحت قاعده درآوردن فعالیتهای شرکت چند ملیتی تعریف شده است.
یعنی ایجاد محدودیتها و قیود و شروطی که شرکتهای چند ملیتی باید در فعالیت و سرمایه گذاری خود در کشورهای
میزبان این قواعد را رعایت نمایند.
کنترل حقوقی شرکتهای چند ملیتی به طور کلی به سه قیم قابل تفکیک است:
 -1خود کنترلی:
بدین معناست که خود شرکت چند ملیتی خود را تحت قاعده در آورد .یعنی این امر بر عهده شرکتهای مادر است که با
وضع قواعد متناسب فعالیت شرکتهای تابعه خود را در اقصی نقاط جهان کنترل نمایند و از ارتکاب تخلفات و تخطیهای
مختلف آنان جلوگیری به عمل آورند.اما بایستی گفت اثبات کوتاهی و قصور شرکت مادر در انجام این تعهد بسیار مشکل
است.
 -2کنترل داخلی:
بدین معناست که کشور میزبان فعالیت شرکتهای چند ملیتی را از طریق وضع و تصویب قواعد و مقررات متناسب تحت
قاعده درآوردو آنرا کنترل نماید.اما امری که در اینجا باید مورد تاکید قرار گیرد متناسب بودن این قواعد و مقررات است
به نحوی که عرصه را برای شرکتهای چند ملیتی تنگ ننماید و آنها بتوانند به نحو مقتضی جذب کشورهای میزبان شوند
و جاذبه سرمایه گذاری در این کشورها از بین نرود.
 -3کنترل خارجی:
این امر هم به معنای کنترل خارجی و بین المللی شرکتهای چند ملیتی میباشد که در این امر بایستی نهادها و موسسات
بین المللی دخالت نمایند.موسس��اتی مثل آنکتاد (کمیته تجارت و توس��عه ملل متحد) و س��ازمان همکاریهای اقتصادی
و توس��عه از طریق انتش��ار رهنمودها و توصیه نامهها به این امر مبادرت میورزند .ش��رکتهای چند ملیتی بزرگ نیز که
نمیخواهند نیک نامی تجاری و اعتماد و اطمینان کشورهای میزبان را که طی سالیان دراز بهدست آورده اند از دست دهند
به این قواعد گردن مینهند.
نتیجه گیری
با توجه به مباحث طرح ش��ده میتوان گفت که حضور ش��رکتهای چند ملیتی اگر بهصورت آزاد و بی قیدو ش��رط باشد
همانگونه که گذشت میتواند آثار بسیار مخربی برای کشور میزبان در حال توسعه از جمله ایران داشته باشد اما این بدان
معنا نیست که بایستی اینگونه شرکتها را تحریم نمود و از منافع بسیار کالنی که میتوانند برای کشور میزبان دربر داشته
باش��ند چش��م پوشی نمود .پس بایس��تی درهای اقتصاد کشور را باز نمود و پذیرای س��رمایه گذاران خارجی بود اما همراه
با کنترل حقوقی این گونه ش��رکتها و س��رمایه گذاران.کنترل به معنای قاعده مند نمودن فعالیت و رفتار شرکتهای چند
ملیتی است.
این کنترل به س��ه نحو قابل تصور اس��ت .خود کنترلی که توسط ش��رکت اصلی و مادرنسبت به شرکتهای تابعه صورت
میپذیرد .کنترل داخلی که توسط کشور پذیرای سرمایه و میزبان است با قواعد و مقررات تشویقی و تحریمی خود که در
ایران در این ارتباط قانون تش��ویق و حمایت از س��رمایه گذاری خارجی را داریم .این قانون سعی نموده است که از یک سو
قواعد رفتاری را علیه ش��رکتهای س��رمایه گذار وضع نماید و از سوی دیگر حاوی قواعدی است که سعی میکند تا جاذبه
سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کنند.
و در نهایت کنترل خارجی که عبارتست از قواعد و رهنمودهای منتشره توسط موسسات بین المللی چون اتاق بازرگانی،آنکتاد
و آنسیترال .بنابراین بایستی شرکتهای چند ملیتی و سرمایه آن جذب کشور شوند و از آن بهره برداری نمود و موانع موجود
را مرتفع کرد اما در نهایت آنچه بیش از همه اینها میتواند موثر واقع شود عملکرد خود کشورهای میزبان است که چگونه
برخوردی با این شرکتها از خود بروز دهند.یوق بردگی بر گردن نهند و همه چیز را ببازند یا همچون کشورهایی مانند چین
برخوردی زیرکانه داشته باشند و از این شرکتها بهره وری کنند.
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مگر اینکه قاضی اجرای احکام با اذن دادگاه در ازای قانون آیین دادرس��ی کیفری جدید که از اول تیرماه س��ال ۹۴الزماالجرا
میشود جزای نقدی را تقسیط نماید .ساکی اذعان داشت :الزم به یادآروی است که هر دو نوع جزای نقدی به عنوان جایگزین
حبس با جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی تفاوت اساسی دارد ،ضمانت اجرای جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی مطابق
ماده  ۲۷قانون مجازات اسالمی به ازای هر  ۳۰۰هزار ریال یک روز بازداشت بدل از جریمه بوده و حداکثر آن مطابق ماده ۲۹
همین قانون سه سال است اما ضمانت اجرای جزای نقدی روزانه و جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس بازگشت به مجازات
یعنی همان مجازات حبس مذکور در حکم دادگاه است .معاون اسبق دانشگاه علوم قضایی به مورد پنجم از مجازاتهای
اصلی 
جایگزین حبس در قانون اشاره کرد و افزود :دادگاه به جای مجازات حبس میتواند مجرم را از برخی حقوق اجتماعی محروم
سالح حتی
کند .وی خاطر نشان کرد :مواردی از قبیل منع از رانندگی ،اجازه ندادن برای داشتن دسته چک و منع از داشتن
ِ
مجاز از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی در مجازاتهای جایگزین حبس است .ساکی اظهار کرد :با اتخاذ تدابیر و اقداماتی
در زمینه مجازات جایگزین حبس از جمعیت کیفری زندانها کاس��ته میش��ود که این اقدام به نفع جامعه و فرد خواهد بود.
وی افزود :تعیین مجازات جایگزین حبس توسط دادگاه و به موجب قانون در مواردی الزامی ،در مواردی اختیاری و در مواردی
هم ممنوع است که تفصیل آن در قانون مجازات اسالمی آمده است.
مجازات جایگزین حبس در نوع خود مترقیترین نوع مجازات است
ساکی در پایان گفت :مجازات جایگزین حبس در نوع خود مترقیترین مجازات محسوب شده و رهاورد تفکرات انساندوستانه
و دستاورد اندیشه دانشمندان مختلف از جمله جرمشناسان و کیفرشناسان محسوب میشود.

88318556-88318555

پيام كوتاه 3000141427

aloaftab@gmail.com

سریال «درحاش��یه» چون نيت خیلیها را برمال
میکند دشمنانی پیداکرده و عدهای دردشان آمده اما
ن است که بسیاری از مردم را
این مهم نیست ،مهم ای 
شاد و خوشحال کرده است.
0912...

باع��رض س�لام و درود بیپای��ان و خداق��وت.
حاال ک��ه افزایش قیمتها ب��دون هماهنگی با دولت
محترم ممنوع اعالم ش��د ،دول��ت محترم این تصمیم
بس��یارعالی خ��ودش را مغتن��م و افزای��ش احتمالی
قیمتها توسط شرکت و کارخانجات تولیدی و ...را با
دریافت درخواست مستندات و دالیل از آنها ،تصمیم
افزایش آنها را مورد بررس��ی قرارداده و در این راس��تا
حتیاالمکان با حمایته��ای مالی و راهکارهای دیگر
میتواند مانع عملی شدن بشود.
0938...

از برخ��ی نمايندههاي مجل��س خواهش ميكنم
خواس��ته و نظرهاي خود را به اسم خواستههاي ملت
بيان نكنند .سپاسگزارم از آفتابيزد به خاطر انعكاس
اخبار جامع.
0912...

حضرت امام موس��ی کاظم(ع) میفرمایند :کسب
ام��ور دنی��وی و اخ��روی جز با تحمل رنج و مش��قت
امکانپذیرنیست ،پس مؤمن تالش خود را بیشتر برای
امور اخروی میکند ،زیرا ماندگارتراست.
0938...

حضرت امام حسن مجتبی(ع) میفرمایند :صبر،
خیری است که در آن شری نیست.
0938...

س�لام ،به مس��ئوالن بانکمرک��زی و مرکز آمار
ی��ادآوری میکنم که در محاس��به ت��ورم ،افزایش یا
کاهش قیمتها نس��بت به ماه ،س��ال یا دوره مشابه
س��ال قبل س��نجیده میش��ود نه هر ماه نس��بت به
ماه قب��ل .اگر حتی در جهت کاهش هم باش��د تورم
12م��اه قبل منتهی به ماه ارائه آمار باید جمع جبری
و نتیجه بهعنوان تورم اعالم ش��ود لذا آنچه در جامعه
لمس میشود همین است ،بنابراین پیشنهاد میکنم
تهیهکنن��دگان این ارقام اندکی بام��ردم عادی همراه
شوند.
0912...

س��ایت مرتبط با آیتاهلل مصباحیزدی که تفاهم
بهعمل آمده با  5+1را با قرارداد ترکمنچای مقایس��ه
نموده است ،ممکن است از آقایان سوال شود زمانیکه
قطعنامههای تحریم بر علیه کشورمان صادر میگردید،
آنها کجا بودند و چرا تا آخرین روز از اشتباهات دولت
سابق پشتیبانی کردند؟
0910...

جناب روحانی چندباربگوییم که مسئولیت نباید
باعث ش��ود ش��ما از پایینترین الیههای جامعه غافل
ش��وید؟ اگر اس��تاندارانتان فعال باش��ند ش��ما چشم
وگوشی شنواتر خواهید داشت .کار سختی نیست که
درهراستان یک نفراز خود مردم را امین بدانید.
0918...

لطفا در قس��مت پیگیریهایتان از ش��ورای شهر
کرمانش��اه و اعضای آن هم خب��ری بگیرید .چرا این
ش��هر ویران ش��ده از جنگ 8س��اله و عدالت8س��اله
یک دلس��وز ندارد و هر کس��ی که میرسد زخمی بر
پیکرهاش میزند.
0918...

ب��رای چند روز مجبورش��دم رادیوپی��ام را گوش
کنم ،از بس که ناامیدکننده و کسلکننده و بیمحتوا
بود ،شنیدن س��کوت! برایم جذابتر از موسیقیهای
ب��یارزش و تک��راری وعهدبوقی و س��خنان بیارزش
مجریان زحمتکش آن بود.
0918...

بابت احترام به خوانندگانتان در امر رایگان بودن
ضمیمه ،سپاسگزارم .این حرکت نشان از مردمی بودن
ش��ما و افکارتان و چارچوب فعالیتت��ان دارد .موفق و
حقگو باشید مثل همیشه.
0918...

تهاج��م نظامی رژی��م دیکتات��وری و ضدحقوق
بشری و تمامیتخواه آل سعود با هماهنگی استکبارو
تروریس��تهای تکفی��ری داعش و القاعده به کش��ور
یمن ،انتهای قدرت سیاس��ی افراطیون وهابی اس��ت
برای بقا در حاکمیت .زیرا مردم آگاه کشورهای عربی
به دموکراس��ی و حقوق ش��هروندی نیاز دارند و باید
به حکومت جمهوری برس��ند .دیگر ص��دور فتواهای
جعلی برای تس��لط بر کش��ورها و م��ردم قانع کننده
نیست .مردم آزادی ،استقالل ،رفاه ،عدالت اجتماعی،
عدمتبعیض ،مساوات ،برابری درقانون را حق و حقوق
انسانی و الهی میدانند.
0936...

پیامبراک��رم(ص) :ام��ت م��ن مادامی ک��ه امربه
مع��روف و نهی ازمنکرکنند در خیر و خوش��بختی و
برک��ت خواهند ب��ود و درصورت ت��رک این دوفریضه
الهی اشرار بر آنها مس��لط شوند پس هرچه دعاکنند
مستجاب نشود.
0912...

جناب آق��ای روحانی ،رئیسجمه��ور محترم ،با
تش��کر از زحمات ش��ما ،از قدیم گفتهان��د ،کار را که
ک��رد ،آنکه کار را تمام کرد .پس لطفا بیایید کار بیمه
همگانی رایگان (اصل بیس��ت ونهم قانوناساس��ی) را
کامال اجرایی کنید.
0913...

پیام های مردمی در صفحات12-8-6-2
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حقوقی

 -1752برخي از پزشكها خوشگذران و پول پرست
هستند .اينها اخالق ندارند ،مبالغ كالن ميگيرند يك
جراحي كنند چرا نبايد به اينها خرده گرفت؟ مگر در
سريال «درحاش��يه» به كل جامعه پزشكي نقد كرده
كه برخيها ناراحت ميش��وند .اگر نقد نباش��د همان
ميشود كه برخي پزشكان دالل ميشوند!()1/23
 -1800به نظر من حتي پس از اجرايي ش��دن توافق
ل��وزان و برداش��تن تحريمها حت��ي دالالن داخلي و
بينالمللي بيكار نخواهند نشست و تا آنجا كه بتوانند
س��عي ميكنند قيمتها در بازار ثبات پيدا نكند و در
روند سرمايهگذاري بينالمللي همه تا آنجا كه بتوانند
ب��ه بهانهه��اي مختلف حتي سياس��ي اخ�لال ايجاد
ميكنند و اين را بايد پذيرفت كه آن قدر قدرت دارند
كه مبارزه با آنها كار سختي است)1/23( .
 -1804وقتي در آفتاب يزد خواندم اس��تاندار س��ابق
آق��اي احمدينژاد يعني آقاي صالح��ي زماني كه در
مس��ند اس��تانداري خراس��ان بوده به علت استقبال
از آقاي قاليباف از س��مت خود بركنار ش��ده فهميدم
سياست چقدر كينهورز است)1/23( .
 -1814خواستم سوال كنم در صورت مجازات عامالن
جنايت در ف��رودگاه جده چه نوع مجازاتي براي اينها
درنظر ميگيرند .ظاهرا بايد اعدام باش��د به غير از اين
هم نبايد رضايت داد)1/23(.
 -1820وزارت ني��رو يا ش��ركت آب همين كه قيمت
قبوض آب را افزايش دهد نيازي به توصيه صرفهجويي
در مص��رف آب ندارد .حتما در تابس��تان قيمتها را
افزاي��ش دهند بدون ش��ك با توجه ب��ه بارندگيهاي
اخير و روزهاي آينده نيازي به نگراني جيرهبندي آب
نخواهد بود .اگر هم نيازي باشد با همان افزايش قيمت
مشكل حل ميش��ود و مردم در مصرف صرفه جويي
خواهن��د كرد .چون هر چيز گران ميش��ود مردم در
مصرف آن صرفهجويي ميكنند!()1/23
رسول مکرم اس�لام(ص) میفرمایند :محقرترین
منزلها خانهای است که در آن آیاتی از کالم ا...مجید
یافت نشود.

ظهور شرکتهای چند ملیتی یکی از بارزترین نشانههای جهانی سازی اقتصاد میباشد .با ظهور اینگونه شرکتها
عالم تجارت بین الملل نیز دچار تحول گردید و مسائل چندی را با خود به بار آورد.در این میان گروههایی بدان
اعتراض کردند و آن را مخرب دانستند و گروههایی نیز از آثار مثبت آنها بر جوامع سخن برآوردند و منکر نتایج
ناگوار آن گردیدند .ش��رکتهای چندملیتی در سراس��ر جهان به عنوان یک واقعیت سیاس��ی و اقتصادی قدرتمند قلمداد
میشوند .مهمترین مکانیسم برای انتقال تکنولوژی در دهههای اخیر به راه اندازی شرکتهای چندملیتی بوده است .در این
تحقیق سعی داریم چگونگی تحقق عملکرد مثبت حقوقی اینگونه شرکتها را در کشورهای میزبان و تاثیر آنها را بر فرآیند
جهانی شدن و بهخصوص بر امنیت ملی کشورها توصیف نماییم و شرایطی را که در آن میتوان از فعالیت شرکتهای چند
ملیتی بهطور مناسب بهره برداری کرد عنوان نماییم و به عبارت دیگر این موضوع را که چگونه شرکتها میتوانند عملکرد
مثبت یا منفی در فعالیتهایشان از خود بروز دهند را توصیف نماییم.

جدیدی از همکاری جانش��ین نظام تقابل گرای قبلی ش��ده که عامل موثری در پر کردن شکاف عمیق میان کشورهاست و
میتواند محور اصلی همکاری و ثبات بین المللی به شمار آید .اما چند ملیتیها تنها نتوانستند به چنین آرمانی جامه عمل
بپوشانند بلکه به نابرابری در زمینه اقتصادی و صنعتی و عمیقتر شدن شکاف میان کشورها افزودند.
جلوگیری از دس��تیابی کشورهای جهان س��وم به تکنولوژیهای تولیدی و بستن راه انتقال آن و سوق دادن این کشورها به
سوی تکنولوژی مصرفی  ،نظارت بر تولیدات و فعالیتهای صنعتی کشورهای جهان سوم و فلج کردن امکانات و از مدار خارج
نمودن تولیدات اس��تراتژیک این جوامع تا جایی که امروزه کش��ورهای جهان سوم نیازمند محصوالت کشاورزی کشورهای
صنعتی شده اند از جمله اقدامات چند ملیتیها بوده است.
ب��ا ای��ن همه چند ملیتیها هنوز از نفوذ و اقتدار غیرقابل انکاری برخوردارند .عملکرد چند ملیتیها در جهان س��وم نهتنها
منطبق با منافع ملی و حاکمیت ملی این کش��ورها نیس��ت بلکه کش��ورهای جهان س��وم بیش از گذش��ته تحت سیطره
چندملیتیها در آمده اند بهگونهای که باید مسائل داخلی خود را نیز با منافع این شرکتها منطبق و به نوعی از اعمال حق
حاکمیت در سرزمین خودشان به سود شرکتهای چند ملیتی چشم پوشی کنند.
نمونه روش��ن این امر قرارداد چند جانبه س��رمایه گذاری  MAIاست که از سال  1995در میان اعضای سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی  OECDبه مرحله اجرا در آمد که بر اساس آن«کشورها متعهد شدند از سرمایه گذاریهای خارجی در برابر
انقالبها ،اعتراضات مردم ،اعتصابات کارگری یا تحریم کاالهای خارجی توسط مردم و مسائلی از این دست حمایت کنند.

روي خط آفتاب

