
نا  امیدی از رمز »تکرار«
بی انضباطی در 
نام و نامگذاری 

قوانین!؟

دشمن در حال ترک 
میدان و انقالب در 

وی است حال پیشر

اروپا بداند خروجش از 
برجام، توافق با ایران را 
به رویا تبدیل می کند

 

»شیرین هانتر« معتقد است که حتی اگر کل اتحادیه اروپا به اینستکس بپیوندد، مشکالت ایران 
را حل نمی کند و اصوالً اروپا تاکنون با ایران صادق نبوده اس��ت. »ژان ایو لودریان« وزیر خارجه 
فرانس��ه روز جمعه هش��دار داد که ایران و آمریکا تنها یک ماه فرصت دارند تا طرح پاریس برای 
زنده نگه داش��تن برجام را اجرایی کنند. طرح فرانس��ه برای برجام تاکنون موفقیتی نداشته و این 
بستگی به ایران و آمریکا دارد که این طرح را زنده نگه دارند.  لودریان هشدار داد تا قبل از اینکه 
ایران فعالیت های هس��ته ای خود را تش��دید کند، واشنگتن و تهران تنها یک ماه فرصت داشتند 

با هم برای کاهش تنش ها در خاور میانه مذاکره کنند.
وزیر خارجه فرانس��ه در جمع قانونگذاران فرانسه گفته بود: اگرچه ابتکار ماکرون برای میانجیگری 
تاکنون نتیجه نداشته است اما با توجه به اینکه ایران اعالم کرده تا اوایل نوامبر اقدامات جدیدی را 
برای کاهش تعهدات توافق وین انجام خواهد داد، از این رو این دو کشور فرصت چندانی برای توقف 
روند افزایش تنش ها در منطقه ندارند. پروفسور »شیرین هانتر« استاد دانشگاه جورج تاون و عضو 

شورای روابط خارجی آمریکا با خبرگزاری مهر مصاحبه ای انجام داده که در ادامه می آید.
 »ژان ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه روز جمعه هشدار داد ایران و آمریکا تنها یک ماه فرصت 
دارند تا طرح پاریس برای زنده نگه داش�تن برجام را اجرایی کنند. آیا اساس�ًا فرانس�ه در جایگاه 

هشدار دادن برای حفظ برجامی که خود اروپایی ها به تعهداتشان عمل نکردند هست؟
فرانس��ه در تالش اس��ت هم ایران و هم ایاالت متحده امریکا را جهت تغییر مواضع غیر س��ازش 
خود تحت فش��ار قرار دهد و با نوعی س��ازش که می تواند تنش ها را در خلیج فارس از بین ببرد، 
موافقت کنند. فرانس��ه می داند که س��قوط برجام تنش های منطقه ای را شدت می بخشد. حتی 
ممکن است خطر درگیری نظامی بین تهران و واشنگتن را افزایش دهد. فرانسه و سایر کشورهای 
اروپایی نتوانسته اند به تعهدات خود در قبال تهران عمل کنند. اما از همان ابتدا مشخص بود که 

اروپا پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای، نمی تواند توافق هسته ای ایران را حفظ کند.
از نظ��ر قانونی و اخالقی ایران حق دارد موضع خود را نس��بت به اجرای برجام تغییر دهد. با این 

حال، سقوط این توافق فشارهای بین المللی دیگری را علیه تهران افزایش می دهد.
 آیا این هش�دار به معنای نوعی شکست در تالش�های دیپلماتیک فرانسه برای میانجیگری بین 

ایران و آمریکاست؟
به عنوان یک قاعده، تالش های میانجیگری تنها هنگامی موفق خواهد بود که طرفین، تصمیمی 
اساس��ی برای آش��تی اتخاذ کنند. تا زمانی که این تصمیم اساسی حاصل نشود، واسطه ها شانس 
موفقیت کمی دارند. دولت ترامپ هنوز تصمیمی برای آشتی با تهران نگرفته است. همچنین ایران 
هنوز مایل به دس��تیابی به س��ازش با واشنگتن نیست. ایران مایل به تغییر برخی از مواضع اصلی 
خود در رابطه با مس��ائل خاورمیانه نیس��ت. در همین حال، واشنگتن تصمیم دارد خواسته هایی 
را در م��ورد ای��ران مطرح کند که می داند تهران نمی تواند آن را بپذیرد. بنابراین این واقعیت که 

مأموریت ماکرون موفق نشده تعجب آور نیست.
 ای�ران اعالم کرده تا اوایل نوامبر اقدامات جدیدی را برای کاهش تعهدات برجامی انجام خواهد 
داد. چ�را اروپ�ا تالش جدی برای حفظ برجام انجام نمی دهد و فقط روزانه اعالم می کنند که فالن 

کشور هم به اینستکس پیوسته است ولی در عمل چیزی رخ نمی دهد؟
فرانس��ه قادر به انجام کاری برای اطمینان از بقای برجام بدون تأیید آمریکا نیست. عالوه بر این، 
پاریس نیز دوست دارد که تهران سیاست های منطقه ای خود را تغییر دهد. اصوالً در این رابطه 

اروپا و ایاالت متحده باهم توافق دارند.
هم ایاالت متحده امریکا و هم اروپا می خواهند که ایران قبل از توافق با هرگونه تخفیف اقتصادی، 
همه امتیازات خواس��ته شده را تقدیم کند. آنها امیدوارند که ادامه فشار، تهران را وادار به تسلیم 
کند. اما آنها نگران تغییر موضع ایران درباره برجام هستند که احتماالً منجر به تجدید نظر ایران 

در مورد برنامه هسته ای خود علی رغم هشدارهای آنها می شود.
 آیا به نظر شما مکانیسم اینستکس با توجه به هشدارهای امریکا در خصوص تحریم شرکتهایی 

که با آن کار کنند، عملیاتی خواهد شد و نیازهای ایران را برآورده خواهد کرد؟
اینس��تکس هرگز جایگزین مناس��بی برای معامالت تجاری مالی عادی نیست. اینستکس همواره 
ابزاری برای متقاعد کردن ایران برای ادامه پایبندی به برجام بوده است. حتی اگر کل اتحادیه اروپا 

به آن بپیوندد ، مشکالت ایران را حل نمی کند. باید گفت که اروپا با تهران صادق نبوده است.
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قانونگرایی چیس��ت؟ چرا قانونگرای��ی دارای اهمیت 
اس��ت؟ چگونه قانونگرایی در جامعه محقق می شود؟ 
پرس��ش های سه گانه چیس��تی، چرایی و چگونگی 
قانونگرای��ی در تحلیل جامع قان��ون و قانونگرایی در 
مقیاس اجتماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت. 
چیستی قانونگرایی به معنای ماهیت و کیفیت قانون 
و قانونگرایی در جامعه اس��ت. چرای��ی قانونگرایی به 
معنای اهداف و مقاصدی است که قانون و قانونگرایی 
در حی��ات اجتماعی خود به دنبال تحقق آن اس��ت. 
چگونگ��ی قانونگرایی به معن��ای راهکارهای علمی و 
عملی پیاده س��ازی قانون و قانونگرایی در حوزه های 

مختلف اجتماعی است. 
در پاس��خ دادن ب��ه پرس��ش های س��ه گان��ه فوق 
پیرام��ون قانونگرای��ی نباید عجله کرد زی��را گام اول 
در وجودشناس��ی پدیده های جه��ان، تعمق و تامل 
در پرس��ش بنیادین در باره آنهاس��ت. نحوه پرسیدن 
اس��ت که چگونگی دستیابی به پاس��خ را تعیین می 
کند زیرا هر پاس��خ بصورت بی انتها، خود پرسش��ی 
برای پاس��خ بعدی اس��ت. توالی منطقی پرس��ش ها 
و پاس��خ هاس��ت که به چیس��تی، چرایی و چگونگی 
پدیده ها جان و معنا می بخش��د. چارچوب فلس��فی 
پرس��ش است که اقتضائات پاس��خ را فراهم می کند. 
پرسش دقیق از قانونگرایی، پاسخی دقیق را به همراه 
دارد. در واقع تحوالت فکری بشر در سده های اخیر، 
تحول در پرس��ش و نحوه پرس��یدن پیرامون پدیده 
هاس��ت نه تحول در پاسخ دادن. پیشرفت علمی بشر 
موجب توسعه روزافزون پرس��ش های او شده است. 
گویی انس��ان امروز همواره به دنبال پاس��خ دادن به 
پرس��ش های روزآمد خود است. قانونگرایی چیست؟ 
برای پاس��خ دادن به این پرس��ش، در گام اول چاره 
ای جز پرداختن به پرس��ش و پرسیدن است. پرسش 
نادرست هیچگاه دارای پاسخ درستی نیست و نشانی 
غل��ط هرگز به مقصد نمی رس��د. ه��دف غایی قانون 
و قانونگرایی، خوش��بختی و س��عادت مردم از طریق 
زندگی همراه با آرامش و آس��ایش م��ادی و معنوی 
اس��ت. بدون تردید حاکمیت ب��ا تمام وجود به دنبال 
قانون و قانونگرایی برای تامین سعادت و خوشبختی 
مردم بوده و هس��ت. از س��وی دیگر، وجود مشکالت 
متعدد در زندگی مردم را نمی توان انکار کرد. با وجود 
مش��کالتی مانند گرانی، بیکاری، اعتیاد، طالق، فقر، 
حاشیه نشینی، افزایش س��ن ازدواج جوانان، مشکل 
مسکن، مهاجرت مغزها، کاغذبازی های ادارای، پارتی 
بازی، رشوه، فساد اداری و اقتصادی، واردات بی رویه، 
مصرف گرایی، قاچاق کاال، معضالت فرهنگی، آسیب 
های اجتماعی و... امکان دسترس��ی به خوشبختی و 
س��عادت مادی و معنوی مردم محال یا بسیار دشوار 
است. وجود مشکالت متعدد در زندگی مردم با وجود 
ناکارآمدی بیش از سیزده هزار قانون که از آن با عنوان 
تورم قانون و قانونگذاری یاد می ش��ود، نش��انگر این 
حقیقت اس��ت که قانونگذاری ایران در حل مشکالت 
زندگ��ی م��ردم به دنبال یافتن یا س��اختن پاس��خی 
درست برای پرسش��ی نادرست است. طی چهار دهه 
گذشته، همواره پرسشی را از قانونگرایی مطرح کرده 
ایم که پاسخ آن، تاکنون قادر به حل مشکالت زندگی 
مردم نبوده اس��ت. باید پذیرفت که چهار دهه آزمون 
و خطا در یافتن پرس��ش اصل��ی پیرامون قانونگرایی، 
زمانی بس طوالنی است که تقسیم کار ملی در نظام 
قانونگرایی بر اساس قانون اساسی متولی پاسخگویی 

به آن بوده است.
 تداوم مشکالت در زندگی مردم، نشانه نادرستی پاسخ 
تقسیم کار ملی است. پرسش از قانون و قانونگرایی بر 
اساس قانون اساسی شامل پرسش از تدوین، تصویب، 
تایید، تفسیر، ابالغ، اجرا و نظارت است که دقیقا به سه 
قوه مجریه، مقننه و قضاییه مربوط می شود. پرسش 
های قش��ری، س��طحی، جزئی، ایس��تا، تک متغیره، 
ساده ناپیوسته، مقطعی، غیرمرتبط باهم، تجزیه گرا، 
تفکیکی، قطعیت گرا، بخش��ی،تک الی��ه، غیرفعال، 
نقطه ای، خطی محدودنگر و سلیقه ای همواره ناقص 
و ابتر است و پاسخ های ناکارآمد مرتبط با خود را به 
دنبال دارد. برای تعریف دقیق قانونگرایی به پرس��ش 
های عمیق، کل نگر، سیال، فعال، پیوسته، پویا، بهم 
مرتبط، ترکیب��ی، جریانی، غیرخط��ی، چندمتغیره، 
جامع، مجموعه گرا، چندبعدی، ش��بکه ای، تکاملی، 
چندالیه ای، سیستماتیک، ارگانیک، سلسله مراتبی، 
پیچیده، آشوبناک، فراگیر، کامل، انسانی، فرابخشی و 
اجتماعی نیاز اس��ت تا بتواند پاسخ های هماهنگ با 

خود را پیرامون قانونگرایی ارائه نماید. 
با تحقق تحول در پرسش از نظام قانونگرایی، می توان 
افق درخشان حل مشکالت مردم را در پیش چشمان 
همگان مجس��م ساخت. بنابراین باید دانست که حل 
مش��کالت زندگی مردم به نحوه نگرش و پرسشی که 
ما از مشکالت داریم برگشت دارد. جامعیت پرسش و 
پرسش��گری است که دقیق ترین و جامع ترین پاسخ 
ها را به همراه دارد. این دست پاسخ هایند که با درک 
درست صورت مسئله مشکالت زندگی مردم، به حل 

آنها خواهند پرداخت.

پرسش بنیادین 
قانونگرایی!؟

نگاهی به تاکتیک های اصالح طلبان برای انتخابات مجلس

روحانی: 
جذب نخبگان هزینه اداره کشور را 
کاهش می دهد
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١ـ موضوع مناقصه: الف- استقرار سیستم اطالعات مکانی GIS شهرستان های شیروان و فاروج شامل برداشت اطالعات، نقشه برداری و نقشه کشی، ثبت اطالعات توصیفی و راه اندازی در 
GIS محیط

ب- استقرار سیستم اطالعات مکانی GIS شهرستان های مانه و سملقان، گرمه، جاجرم، راز و جرگالن شامل برداشت اطالعات، نقشه برداری و نقشه کشی، ثبت اطالعات توصیفی و راه اندازی 
GIS در محیط

٢ـ نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز خراسان شمالي به نشانی: بجنورد- خيابان طالقاني شرقي- نبش خيابان دهخدا- كد پستي ٧٥٩٤٩-٩٤١٥٦
٣ـ نحوه دريافت اسناد ارزيابي و مهلت ارائه مدارك: از مشاوران واجد شرايط (داراي گواهينامه صالحيت خدمات مشاوره، بصورت همزمان دارای دو تخصص ١-نقشه برداري زميني پایه٣ و باالتر 
٢-سیستم های اطالعات جغرافیایی (GIS) پایه٣ و باالتر، توانايي مالي، ظرفيت آزادكاري و سابقه کاری مرتبط) دعوت به عمل مي آيد ضمن ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (درصورت عدم عضویت قبلی) جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند. الزم است کلیه مدارك خواسته 
شده براساس جداول ارزيابي كيفي (RFQ) که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir، پایگاه ملي اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir و سایت شركت گاز 
خراسان شمالي www.nigc-nkgc.ir، درج گردیده را تکمیل و حداكثر تا تاريخ 1398/07/22 از طریق سامانه ستاد ارسال نمايند. بدیهی است بارگذاری و ارسال مدارک مذکور صرفاً پس از دریافت 

اسناد RFQ از سامانه ستاد امکان پذیر می باشد. الزم به توضیح اینکه شرکت های دارای هیأت مدیره مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.
٤. نوع و ميزان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مطابق ماده ٧ آئين نامه تضمين معامالت دولتي مي باشد.

٥. مبلغ برآورد اوليه: الف- 7/900/000/000 (هفت ميليارد و نهصد میلیون) ريال، ب- 7/200/000/000 (هفت میلیارد و دویست میلیون) ریال، (ضمناً مبالغ برآورد اولیه اعالمی تقریبی بوده و مبالغ  دقیق 
در صورت صالحدید مناقصه گزار، در اسناد مناقصه اعالم می گردد.)

٦. نحوه و زمان توزيع اسناد مناقصه: اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1398/07/30 به مناقصه گراني كه حداقل امتياز ارزيابي كيفي را كسب نموده باشند، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
(ستاد) ارسال می گردد.

شماره مركز تلفن: كد شهري  ٩-٣٢٤٠٣٣٣٣  (٠٥٨)
تلفن مستقيم امور قراردادها: ٣٢٤٠٣٣٤١- فاكس امور قراردادها: ٣٢٤٠٣٣٤٢

كد فراخوان مناقصه مندرج در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات: الف- ٣٢١٣٥٥٣       ب-٣٢١٣٥٤٨
شناسه آگهی: ٦١٩٥٤١

ترکش های جنگ 
اقتصادی بر پیکره 

سفره مردم 
سیاست روز تبعات تهدیدات امنیت غذایی 

کشور را بررسی می کند

صفحه 7

عضو شورای روابط خارجی آمریکا:

ایران به لحاظ حقوقی و اخالقی حق کاهش تعهدات 
برجامی را دارد


