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ای�زدی: 

چاره ای 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 می کرد 
دنی��ای دوقطبی به دنیای تک قطبی تبدیل ش��ده ولی االن 
آمریکایی ه��ا در متونی که تولید می کنن��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 

تحریم ها را بردارید. آمریکا هم خواسته های 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 می گویند که آمریکا از هم��ان هفته اول برجام را 
نقض کردند. این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: شاید بگویید 
ترام��پ در در توییت های خود بحث مذاکره را مطرح می کند 
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 »بُرد-بُرد« 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 می شود یا نمی شود اگر سرنگون 
ش��د که »بُرد« است و اگر نشد که ضعیف می شود و مجبور 
اس��ت امتیاز بدهد و این هم بُرد اس��ت. البته یک عده خیلی 
کم هم هس��تند مانند آقای بولتون که  بحث حمله نظامی را 
مطرح می کنند 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

طفل سرراهی 
وزارت صنعت 

تظاهرات علیه 
سیاست های 

مهاجرتی  ترامپ

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 1398 در 
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 10/03044 مورخ 1398/02/14، 
10/03047 مورخ 1398/02/17، 10/03053 
م��ورخ   10/03056  ،1398/02/23 م��ورخ 
1398/02/31، 10/03057 مورخ 1398/03/07، 
10/03064 مورخ 1398/03/23 و 10/03076 
مورخ 1398/04/03 برای نهادها و دستگاه های 
مرتبط با تقس��یم کار ملی در حوزه قانونگذاری 

بشرح زیر ارسال شده است:
1- مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام )تحویل 
گیرندگان نامه ها: رضا نیک فرجام و کاظمی با 

شماره تلفن پیگیری دبیرخانه 64477(

سیاست روز پیگیری می کند:

در شهرهای مختلف آمریکا
 برگزار شد

دکتر محمدرضا 
ناری ابیانه

صفحه 6

تداوم پرسشگری 
از تقسیم کار ملی 

قانونگرایی؟!

پرسمان قانونگرایی!؟ 
صفحه 3

دشمن سازی برای جامعه، این قسمت »محور مقاومت«
رفتاری که اصالحات برای توجیه عملکردش در پیش گرفته؛

سیاست روز تبعیضات حوزه معدن و 
فوالد را بررسی می کند؛
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آگهى مناقصه عمومى (مرحله دوم)

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان کهگیلویه و بویراحمد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى
استان کهگیلویه و بویراحمد

بویراحمد در  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان کهگیلویه و 
نظر دارد به استناد مجوز شماره 383326/ت 27506 هـ مورخ 1381/9/5 هیات دولت 
نسبت به واگذارى امور خدماتى و پشتیبانى در اجراى طرح تحقیقاتى و آموزشى خود 

با انعقاد قرارداد یکساله اقدام نماید.
کلیه متقاضیان واجد شرایط مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و رویت محل و 
حجم کار حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1398/04/24 سامانه تدارکات الکترونیکى 
کشاورز  بلوار   ، یاسوج  گزار:  مناقصه  نشانى   www.setadiran.ir آدرس  به  دولت 
تلفن  با شماره  یا  استان مراجعه  منابع طبیعى  و  و آموزش کشاورزى  مرکز تحقیقات 
33341703-074 تماس حاصل نمایند. ارائه پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت ادارى 

مورخ 98/5/2 (حداقل ده روز کارى پس از مهلت دریافت اسناد) خواهد بود.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل ده درصد قیمت پیشنهادى به صورت ضمانت 
شماره  حساب  به  نقد  وجه  واریز  یا  بانکى  شده  تضمین  چک  یا  معتبر  بانکى  نامه 
ترویج  و  آموزش   ، تحقیقات  سازمان  سپرده  بنام  کشاورزى  بانک  نزد   770266780

کشاورزى مى باشد.
ارائه پیشنهادات ایجاد حق براى شرکت کننده  یا مزایده و  صرفًا شرکت در مناقصه 
در  است  مجاز  سازمان  و  باشد  نمى  سازمان  براى  اختیار  سلب  یا  و  تکلیف  ایجاد  و 
چارچوب آیین نامه مالى و معامالتى خود و با عنایت به صرفه و صالح سازمان هر یک 

از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.
هزینه آگهى هر دو نوبت بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى اجاره (نوبت دوم) به شماره 98/2/4568

شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 2

شرکت مادر تخصصى بازرگانى دولتى ایران
شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 2

(سهامى خاص) 

1) نام دستگاه : شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 2
2) موضوع اجاره: شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 2 در نظر دارد بخشى از امالك 
بالاستفاده خود در سطح استان هاى گلستان ، مازندران و سمنان را شامل انبار ، زمین ، 
ساختمان از طریق اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل مى آید ظرف مدت 
به  اجاره  و شرایط  امالك  دریافت مشخصات  به جهت  آگهى  انتشار  تاریخ  از  هفته  یک 
آدرس سارى ، بلوار طالقانى ، جنب سازمان تامین اجتماعى مراجعه و یا با شماره تلفن 

هاى  33119334 و 33119760 تماس حاصل فرمائید.
شناسه آگهى : 530140

آگهی مناقصات عمومی دو مرحله اي  به شماره  42- 98 (ت36)

شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان

دوم
ت 
نوب

شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان
(سهامى خاص)

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان
نوع تضمین: صرفًا به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب 0107500667006 بانک ملی به نام شرکت توزیع برق استان کردستان

محل خرید اسناد: شرایط مناقصه عمومی و مدارك مرتبط در آدرس www.kurdelectric.ir از تاریخ 98/04/24 لغایت98/04/29 قابل دانلود میباشد
محل تحویل پاکات : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداري

هزینه درج دو نوبت آگهی بعهده برندگان مناقصه میباشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

 (iets.mporg.ir) یا سایت پایگاه ملی مناقصات (www.kurdelectric.ir) شرکت توزیع برق( www.tavanir.org.ir) براي کسب اطالعات بیشتر به سایت توانیر
مراجعه و یا با شماره تلفن هاي 9-33283601– 087 داخلی 2054و2055 تماس حاصل فرمایید.

R شماره
تاریخ دریافت موضوعمناقصه
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میزان سپرده شرکت 
در مناقصه (ریال)

1
98 -42
(ت36)

خرید 17400 دستگاه انواع 
کنتورتکفاز، 16400عددقاب 

کنتورتکفازدیجیتال و3160دستگاه 
ا نواع کنتورسه فاز

 98/04/24
لغایت 
98/04/2998/05/898/5/998/05/144/191/400/000

ناکارآمدی دولت 
ادعا�یی نارواست
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حسنروحانی:


