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تداوم پرسشگری
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ای�زدی:

چارهای جز مقاومت
در مقابل
فشار آمریکا نداریم

عضو هیات علمی دانش��گاه تهران با اشاره به بدعهدی آمریکا
گف��ت :آمریکا به مذاکره لگ��د زد و بدعهدی کرد و االن هم
حاضر نیست بده بستان داشته باشد ،پس ما چاره ای نداریم
ج��ز اینکه در مقاب��ل فش��ار حداکثری مقاوم��ت حداکثری
کنی��م
.

فواد ایزدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران طی سخنانی در
نشس��ت «ایران و نظم جهانی» که به همت کمیته مطالعات
انجمن علوم سیاسی ایران برگزار شد ،گفت :به نظر بنده االن
اجماع��ی که وجود دارد این اس��ت که نظ��م جهانی در حال
تغییر اس��ت و این بحث پیچ تاریخی بحثی اس��ت که خیلی
جاها در حال مطرح ش��دن اس��ت.
ای��زدی تاکید کرد :ما ش��رایط دنیای دوقطبی و فروپاش��ی
ش��وروی را تجربه کردیم ،بعد از آن آمریکا احس��اس میکرد
دنی��ای دوقطبی به دنیای تک قطبی تبدیل ش��ده ولی االن
آمریکاییه��ا در متونی که تولید میکنن��د معتقدند که دنیا
دارد چندقطبی می ش��ود.
وی تئتکه داد؛ برخی مس��ئوالن رفتند و به آمریکا گفتند که
ما چه کاری انجام دهیم که ش��ما از دست ما راضی باشید و
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تحریمها را بردارید .آمریکا هم خواستههای خودش را مطرح
کرد و ما هم مو به مو کارها را انجام دادیم و بعد از آن آمریکا
برج��ام را نقض کرد.کس��انی ک��ه زحمت برجام را کش��یدند
خودش��ان میگویند که آمریکا از هم��ان هفته اول برجام را
نقض کردند .این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد :شاید بگویید
ترام��پ در در توییتهای خود بحث مذاکره را مطرح میکند
ول��ی آمریکایی ها در این چند وقت گذش��ته از کلمه «حرف
زدن» استفاده کردند نه «مذاکره» و تفاوتی بین حرف زدن با
یک کش��ور و مذاکره کردن با یک کش��ور وجود دارد.
ای��زدی ادام��ه داد :آمریکای��ی ه��ا االن آمادگ��ی دادن هیچ
امتی��ازی به م��ا را ندارند .تصوری ک��ه در آمریکا وجود دارد
این اس��ت که ایران دارد کش��ور ضعیفی می ش��ود مشکالت
اقتصادی در داخل کش��ور زیاد اس��ت و می ش��ود جمهوری

اسالمی را سرنگون کرد .این استاد دانشگاه ادامه داد :آمریکا
االن طراح��ی «ب ُرد-ب ُرد» دارد اما این نس��خه «برد-برد» این
گونه اس��ت که می گویند با فش��ار حداکثری م��ی آوریم یا
جمهوری اسالمی سرنگون میشود یا نمی شود اگر سرنگون
ش��د که «ب ُرد» است و اگر نشد که ضعیف می شود و مجبور
اس��ت امتیاز بدهد و این هم ب ُرد اس��ت .البته یک عده خیلی
کم هم هس��تند مانند آقای بولتون که بحث حمله نظامی را
مطرح میکنند که در این رابطه اجماعی وجود ندارد .ایزدی
گفت :وقتی قذافی به خواس��ته آمری��کا و غرب عمل کرد آن
را س��رنگون کردند .صدام هم فکر می ک��رد اگر اجازه بدهد
بازرس��ان س��ازمان ملل هر کاری دلشان می خواهد در عراق
انجام دهند آمریکا دس��ت از سر آنها بر می دارد ،عرفات هم
همین اش��تباه را کرد .فارس
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طفل سرراهی
وزارت صنعت
صفحه 7

مهر -مریم داورنیا

ب��دون تردی��د وجود مش��کالت متع��دد ،مانند
گران��ی ،بیکاری ،فق��ر ،طالق ،اعتیاد ،حاش��یه
نشینی ،مس��کن ،افزایش س��ن ازدواج جوانان،
تجمل گرایی ،مهاجرت مغزها ،واردات بی رویه،
قاچاق کاال ،ترافیک ،آلودگی های محیط زیست،
مصرف گرایی ،رشوه ،مدرک گرایی بوروکراسی،
پارت��ی بازی و فس��اد اداری و ...زندگی مردم را
دش��وار نموده است .سطح و حجم مشکالت یاد
شده با گذر زمان رو به افزایش است.
قانون مح��ور اداره ام��ور جامعه اس��ت و بقای
جامع��ه از طری��ق قانون میس��ر اس��ت .روابط
مش��ترک و چندجانبه بی��ن افراد ،گ��روه ها و
سازمان ها در جامعه از طریق قانون تعیین می
شود .سطوح تعامالت فیمابین اجزای جامعه نیز
بر طبق قانون تعیین می ش��ود .قانون ،مرزهای
رفتار و حدود سلسله مراتب اختیارات و تکالیف
در جامعه اس��ت .در واقع قانون ،آینه تمام نمای
اراده و عملک��رد جامعه اس��ت .نقش��ه تحوالت
جامعه و پیش��رفت مادی و معنوی آن از طریق
قانون و توسط قانونگذار ترسیم می شود .میزان
پیش��رفت و تعالی جامعه با قدرتمندی و پیشرو
بودن قوانین آن رابطه مستقیم دارد.
بی��ن مش��کالت متع��دد در زندگ��ی م��ردم و
کارآم��دی قوانین جامعه رابط��ه معکوس وجود
دارد .برای عقب ماندگی هیچ دلیلی جز قوانین
ناکارآمد ولی فراوان نیاز نیست .به موازات آنچه
در قانونگذاری کش��ور آسیب تورم قانون نامیده
می ش��ود مش��کالت نیز زندگی م��ردم را بیش
از گذشته تحت فش��ار قرار داده است .بنابراین
ردیابی مش��کالت زندگی مردم از طریق تقسیم
کار ملی قانون و قانونگذاری اجتناب ناپذیر است.
روزنامه سیاست روز با اختصاص صفحه «چالش
قانون» از اوایل اردیبهش��ت ماه سال  1398در
صفحه هش��ت روزهای دوشنبه خود به بررسی
دقیق رابطه مش��کالت زندگی م��ردم با وظایف
تقس��یم کار ملی در نظ��ام قانونگرایی پرداخته
اس��ت .به همی��ن منظور محصول ی��ازده هفته
صفح��ه «چالش قانون» در قال��ب هفت نامه به
ش��ماره های  10/03044مورخ ،1398/02/14
 10/03047مورخ 10/03053 ،1398/02/17
م��ورخ  10/03056 ،1398/02/23م��ورخ
 10/03057 ،1398/02/31مورخ ،1398/03/07
 10/03064مورخ  1398/03/23و 10/03076
مورخ  1398/04/03برای نهادها و دستگاه های
مرتبط با تقس��یم کار ملی در حوزه قانونگذاری
بشرح زیر ارسال شده است:
 -1مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام (تحویل
گیرندگان نامه ها :رضا نیک فرجام و کاظمی با
شماره تلفن پیگیری دبیرخانه )64477

سیاست روز تبعیضات حوزه معدن و
فوالد را بررسی می کند؛
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