
جزئیات حمله سپاه  به مقر 
تروریست ها  در اقلیم شمال عراق

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدای سپاه اعالم کرد

 معصومــه معظمی: اصــل ۲۷ قانون اساســی، حق تشــکیل 
تجمعات آزاد را برای شــهروندان به رســمیت شــناخته است 
و طبــق همین اصــل قانونی هرکســی «بدون حمل ســالح» 
درصورتی که این اقدامش «مخل مبانی اسالم نباشد» می تواند 
از این حق قانونی اســتفاده کنــد. اما با باالگرفتــن اعتراضات 

خیابانی و تداخل برخی مطالبات...

اصل ۲۷ قانون اساسی
حقی که نباید نادیده گرفت

«شرق» گزارش می دهد
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صفحه  ۲صفحه  ۳

در «شرق» امروز  می خوانید:  انگشت اتهام ترکیه به  سوي واشنگتن پس از انفجار در استانبول، برگزاری جشنواره «کارتون گردشگری» با هدف تغییر   نگاه جامعه به افراد معلول       و یادداشت هایی از  قادر باستانی، محمود فاضلی 

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدای سپاه گفت: تا زمانی 
که اقلیم کردستان یا دولت مرکزی عراق خواسته های 

جمهوری اسالمی مبنی بر خلع سالح گروهک ها و اخراج 
آنان را عملی نکند، همچنان این اقدامات مان ادامه 

می یابد...

  انتخابــات میان دوره ای اخیر در آمریکا از اهمیتی بیش از 
معمول برخوردار بود؛ چرا که موضوعات مهمی در سیاســت 
داخلــی و خارجی آمریکا در دســتور کار آن قرار داشــت. در 
جریان مبارزات انتخاباتی، دموکرات ها با توجه به ســابقه رد 
نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ از ســوی ترامپ و حامیانش و حوادث 
بعــد از آن، «تهدید علیه دموکراســی» را بــه همراه حقوق 
زنان از جمله ســقط جنین در مرکز توجه قرار داده بودند؛ اما 
جمهوری خواهــان با وجود امتیاز تاریخــی حزب رقیب کاخ 
ســفید در انتخابات میان دوره ای و  تــورم باالی ۸٫۲ درصدی 
نتوانســتند انتظاراتی را که برانگیخته بودنــد، برآورده کنند. 
نه تنهــا «موج یا ســونامی ســرخی» که وعــده داده بودند، 
محقق نشد، بلکه ســنا را هم نتوانستند از کنترل دموکرات ها 
خــارج کنند و در صورتی کــه در مجلس نماینــدگان اکثریت 
یابند، شــمار اعضای دو فراکســیون در این مجلس بسیار به 
هــم نزدیک خواهد بود. در چنین شــرایطی، تاکنون از ترامپ 
به عنوان بازنده اصلی این انتخابات سخن می رود. شماری از 
جمهوری خواهان، حتی نزدیکان ترامپ، از «مشــکل ترامپ» 
و «ســقوط از صخره بــه خاطر دنباله روی از ترامپ» ســخن 
می گوینــد؛ چرا که عــالوه بر نتیجه بســیار ضعیفی که حزب 
تحت رهبری ترامپ به دســت آورد، بسیاری از کاندیداهایی 
کــه در ایاالت مهم  صرفا به خاطــر حمایت ترامپ کاندیدای 
نهایی حزب شده بودند، شکســت خوردند. بعد از انتخابات، 
بسیاری از جمهوری خواهان به این نتیجه رسیده اند که ترامپ 
بار گرانی اســت که باید فرو نهاده شــود. برخی نیز مانند تام 
کاتن و بیل کاسیدی اکنون انکار می کنند که ترامپ رهبر حزب 
اســت. به قول کریس کریستی فرماندار جمهوری خواه سابق 
نیوجرســی، بســیاری از این کاندیداها تنها بــه خاطر «بیعت 
بــا دروغ» مطلوب ترامــپ بودند و تنها معیــار ترامپ برای 
حمایــت از کاندیداها تأیید نظر او دربــاره تقلب در انتخابات 
۲۰۲۰ بود. رسانه های دست راستی با سابقه حمایت جدی از 
ترامپ نیز در حال فاصله گرفتن از او هســتند. نیویورک پست 
بــا چاپ کاریکاتــوری از ترامپ بــر روی یک دیوار، نوشــت: 
«دان کــه نتوانســت دیوار بســازد، در حال ســقوطی بزرگ 
اســت». نزدیک ترین چهره ها به ترامــپ در فاکس نیوز نیز در 
حال فاصله گرفتن از او هســتند. حمایت از ران دیســانتیس، 
فرمانــدار جمهوری خواه فلوریدا  که با یک پیروزی درخشــان 
در فلوریــدا ســمت خود را حفــظ کرد و احتمــاال کاندیدای 
انتخابــات ریاســت جمهوری در ۲۰۲۴ خواهد بود، روی دیگر 
ســکه فاصله گرفتن از ترامپ اســت. دیســانتیس اگرچه به 
لحاظ سیاســی تفــاوت چندانی با ترامپ نــدارد، اما هیچ گاه 
مدعی تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ نبوده اســت. تضعیف ترامپ 
همچنین می تواند شــروع پایــان اتهام غیرمســتند تقلب در 
انتخابــات ۲۰۲۰ و پایان عزم جمهوری خواهان تندرو برای به 
چالش کشــیدن نتایج هر انتخاباتی در آینده که خود پیروز آن 

نباشند، باشد.
در حوزه سیاســت خارجی، اگرچه قانون اساســی آمریکا 
مســئولیت کامل اداره سیاســت خارجی را به رئیس جمهور 
داده اســت، اما کنگره به خاطر کنتــرل بودجه و حق تأیید یا 
رد گمــاردگان رئیس جمهور در حوزه سیاســت خارجی و نیز 
امکان چانه زنی درباره طرح های داخلی همچنان می تواند بر 
سیاست خارجی تأثیر داشته باشد. به عالوه، جمهوری خواهان 
در صــورت پیروزی در مجلس نماینــدگان، رأی کافی را برای 
وتوی تصمیمات رئیس جمهور نخواهند داشــت و همچنین 
فاقــد رأی کافی بــرای انجام کارهای ایجابــی خواهند بود و 
عمدتا می توانند اثر کندکننده داشته باشند. جمهوری خواهان 
همچنیــن در صورت تســلط بر مجلس نماینــدگان، متوجه 
برگزاری جلســات متعدد اســتماع در حوزه سیاست خارجی 
مثل افغانســتان و فلج کــردن تیم سیاســت خارجی دولت 

خواهند شد.
محقق نشــدن «موج قرمز» و تضعیف ترامپ و ترامپیسم 
باید تا حد زیادی موجب آسودگی خاطر لیبرال دموکرات های 
اروپایی و ناخشنودی پوتین و جریان های پوپولیست قاره سبز 
شــده باشــد. ترامپ و کاندیداهای مورد تأیید او دســتور کار 
پوپولیستی، ضد  نخبگانی و نژادپرستی خفیف و پوشیده دارند 
که در تقابل با دســتور کار معمول لیبرال های اروپایی است. 
به عالوه، اتحادیه اروپا در حوزه هایی مثل تعرفه های تجاری، 
محیط زیســت، امنیت انرژی، بودجه نظامی و تهدیدات مکرر 
بــه خــروج از ناتو با ترامــپ در دوره ریاســت جمهوری اش 

مشکالتی جدی داشت.
تضعیف جمهوری خواهان تندرو همچنین به لحاظ بحران 
اوکراین موجب خشــنودی اروپاســت. اگرچه محتمل است 
کــه در مجلس نماینــدگان تحت کنتــرل جمهوری خواهان، 
صداهایــی برای محدودکــردن کمک به اوکرایــن و افزایش 
نقش اروپا در این حوزه شــنیده شــود، اما بعید است جهت 

اصلی سیاست آمریکا در هشت ماه گذشته تغییر کند. 
ادامه در صفحه  ۵

انتخابات آمریکا و سیاست 
داخلی و خارجی این کشور

سـرمـقـالـه

 دیپلمات پیشین
کوروش احمدی

 «و هرگاه بدبختی بر دوســتان، آشــنایان، همراهان و خویشان 
کسانی که دل شــان مملو از محبت آنان است نازل شود، حتی 
زمانی هم که اینها خود زندگی کامال تأمین شده ای داشته باشند، 

آن بدبختی به خود اینها نیز آسیب می رساند».
(آشوکا، قرن سوم پیش از میالد)
رئیس ســازمان برنامه و بودجه به تازگی از عدم افزایش قیمت 
بنزین در بودجه سال آتی خبر داد و به دنبال آن روزنامه ایران ارگان 
رســمی دولت نیز تیتــر زد: «بنزین ۱۴۰۲ بدون تغییــر». این روزنامه 
که خبر را ظاهرا بســیار مثبت تلقی کرده و به همین سبب تیتر یک 
خــود را به آن اختصــاص داد، اما در ادامه خود بــه غیرمنطقی و 
غیرعملی بودن این تصمیم به نوعی اعتراف کرده و حل این معضل 
حاد را به راهکاری احاله می دهد که معلوم نیســت چیست و فقط 
قرار اســت «غیرقیمتی» باشد. به نوشته این روزنامه «اگرچه فاصله 
قیمت بنزین در ایران و کشــورهای هم جوار موجب افزایش قاچاق 
شــده، اما دولت به دنبال راهکارهــای غیرقیمتی برای مدیریت این 
شــرایط اســت». این روزنامه در ادامه در گفت وگو با یک کارشناس 
انرژی می نویســد: «حتی فکر کردن به گرانی بنزین اشــتباه است. با 
این رقم کنونی بهــای بنزین، اقتصاد مردم تا حــدودی برنامه ریزی 
شــده اســت؛ ازجمله کســانی که مسافرکشــی می کنند یا از مسیر 
حمل ونقل نــان درمی آورند» (روزنامه ایــران، ۱۴۰۱/۸/۲۲). فقدان 
برنامه مشــخص کارشناسی و ســرمایه اندک اجتماعی -که در این 
روزها نیز بســیار آسیب دیده اســت- سبب شده که دولت سیزدهم 
بــاری به هر جهت گــذران کند. این امر به خصــوص پس از اجرای 
به اصطالح «جراحی اقتصادی» و تبعات آن تشــدید هم شده است 
و کسی حاضر نیست تبعات تصمیمات ســخت را بپذیرد. چنان که 
هفته گذشته در مجلس شــاهد بودیم که رئیس سازمان برنامه در 
مقابل انتقادات شــدید نمایندگان مجلس در عدم تخصیص منابع 
اشــتغال زایی، معترضانه پاسخ داد: «خواهش می کنیم در مجلس 
منابع درآمدهــای غیرواقعی بودجه را افزایــش ندهید زیرا تحقق 
نمی یابد... . ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در این تبصره عدم تحقق داریم 
از آســمان که نمی توانیم بیاوریم» (۱۴۰۱/۸/۱۷). اما به راستی تا کی 
می شــود به این رویه ادامه داد و بــا درآمدهای خیالی بودجه را به 
ظاهر تراز کرد و در سایر عرصه ها نیز مثال افزایش قیمت سکه و دالر 
 یا سقوط بورس و کمبود شدید دارو و افزایش روزانه قیمت کاالها و 

خدمات و... را با وصله و پینه عجالتا جمع و جور کرد؟!
محمد یگانه، رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی در دوران پهلوی 
دوم در خاطرات خود می نویســد که در ســال ۱۳۵۴ بعد از اجرای 
برنامه های عمرانی جدید و باال رفتن هزینه های دولت، افزایش تورم 
و افزایش مشکالت اقتصادی کشور، مأمور تهیه گزارشی از وضعیت 

اقتصادی کشور می شود. 
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چرا تن به حکمرانی می دهیم؟
یـادداشـت 

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو

تحلیلگــران بــر این بــاور بودند که حرفه سیاســی نتانیاهــو با یک 
کیفرخواست سه گانه برای فساد، کالهبرداری و سوءاستفاده از قدرت 
تمام شــده اســت؛ باوجود این او پس از پنجمیــن انتخابات پارلمانی 
اســرائیل در سه ســال و نیم اخیر توانســت به قدرت بازگردد. این بار 
تحلیلگران توجه ویژه ای همراه با تأســف به ارقام انتخاباتی شــامل 
۶۴ کرســی از ۱۲۰ کرسی در کنست برای نخســت  وزیر سابق و حزب 
رادیکال او، متشــکل از ملی گرایان لیکود و احزاب فوق مذهبی نشان 
داده اند. با توجه به ایــن واقعیت که اختالف آرا بین دو جناح چپ و 
راســت هرگز از پنج هزار رأی تجاوز نکرده بود، ابتدا باید به شمارش 
دقیق آرا می پرداختند. متأســفانه این بار ارقام واضح است و در اینجا 
بحثی از تقلب وجود ندارد. اسرائیلی ها با مشارکت ۷۱٫۳ درصدی رأی 
خود را اعالم کردند و محافظه کاران اسرائیلی بهترین و بی سابقه ترین 
نتیجه انتخاباتی خود را به دســت آوردند. لیکود، تنها حزب سکوالر 
در ائتالف جدید، ۳۲ کرســی به دست آورد و پس از آن حزب میانه رو 
«یش عتید» به رهبری یائیر الپید، موفق به کسب ۲۴ کرسی شد. برای 
اولین بار در ۳۰ سال گذشته، هیچ عضوی از حزب سوسیالیست «مرتز» 
در بیست وپنجمین دوره قانون گذاری کنست حضور نخواهد داشت و 
این یک فاجعه برای جناح چپ اســرائیل است. احزاب اقلیت عرب 
اســرائیل از آن بهتر درخشیدند و این شکست به فروپاشی جناح چپ 
میانه در پارلمان اسرائیل کمک می کند. این نتایج به  طور طبیعی برای 
تمــام افرادی که در اســرائیل از دموکراســی و حاکمیت قانون دفاع 
می کنند، ناامیدکننده است. سطح یکپارچگی و کارایی سیستم قضائی 
اســرائیل به دلیل بازگشت نخســت وزیری که در حال حاضر به اتهام 

فساد محاکمه می شود، با تردید جدی مواجه شده است. نتانیاهو  که 
برای ۱۵ سال طوالنی ترین دوره نخست  وزیری را عهده دار بوده است، 
پس از ثبت کوتاه ترین دوره در تاریخ کابینه عبری از ســوی یائیر الپید، 
مجددا کرســی خود را به دســت خواهد آورد. عالوه براین، نتانیاهو با 
برخورداری از حمایت حداکثری، به راحتی کابینه ای مطابق با اهداف 
سیاسی خود تشکیل خواهد داد که خطر تغییر اساسی چهره اسرائیل 
را به دنبال خواهد داشــت. برندگان انتخابات بعــد از حزب نتانیاهو 
«لیکود» با ۳۱ کرسی، حزب «صهیونیسم مذهبی» به ریاست بتسلئیل 
سموتریتچ هم پیمان با حزب «قدرت یهودی» به ریاست ایتمار بن گویر 
با کســب ۱۴ کرسی هستند. اولین سخنرانی بن گویر پس از انتخابات، 
بیانگر طرح کلی برنامه ســاده حزب او است: میراث یهودی منحصرا 
برای یهودیان اعم از ســکوالر یا مذهبی، مبارزه صهیونیست ها علیه 
«کسانی که برای تضعیف موجودیت ما در اینجا تالش می کنند»، اراده 
برای این باور که «یهودیان دوباره ارباب خانه خود هستند». دو حزب 
افراطی ارتدکس ۱۸ کرســی به دســت آوردند و امیدوارند بخشی از 
کابینه آینده باشند و این موضوع تهدیدی برای عدالت و حتی توسعه 
اقتصادی کشور اســت. یکی از اولویت های قانونی صهیونیست های 
مذهبی تصویب قانونی اســت که امــکان دور زدن تصمیمات دادگاه 
عالی اسرائیل را فراهم می کند. «آریه دری»، بنیان گذار حزب شاس  که 
دو بار به فساد و فرار مالیاتی محکوم شده، از این موضع دفاع می کند. 
همکار او از حزب «اتحاد یهودیت توراتی» معتقد است که مطالعات 
سکوالر برای اقتصاد اسرائیل بی فایده است. اسرائیلی ها با تقدیس این 
بلــوک ناهمگون که حاکمان و بنیادگرایان مذهبی را درهم می آمیزد، 
خواهان نشان دادن ناهماهنگی گفتمان «اردوگاه صلح» با آرمان های 
خود بودند. «مرتز»، حزب نخســت وزیر ســابق اسحاق رابین، معمار 
پیمان صلح اســلو بود و این انتخابات تهدیدی برای محو کردن آن از 
صحنه سیاسی اسرائیل است. حزب کارگر، وارث حزب ماپای دیوید بن 

گوریون، بنیان گذار کابینه یهود، تنها موفق به حفظ چهار کرسی شد.
محو مجازی جناج چپ اســرائیل و پیروزی راســت افراطی ملی گرا، 

نشانگر ایده کلی از دولت یهود است که اکنون در معرض تهدید قرار 
گرفته اســت. به نظر می رســد آرمان های ایدئال بن گوریون برای یک 
کابینه دموکراتیک و کثرت گرایانه که حاکمیت قانون را بر مسئله هویت 
مقدم می دارد، متعلق به قرن گذشته است.  وجود نیروی سیاسی سوم 
که رهبران آن از قبیل سموتریتچ که به «هم جنس گراهراسی» اعتقاد 
دارد یــا بن گویر که خواهان مرگ اعراب اســت و بــه عقاید خود نیز 
می بالند، اســرائیل را با خطر رسمیت یافتن سیاست جدایی  طلبی که 
در زندگی روزمره نیز مشهود است، مواجه می کند. موضوعات اصلی 
همزیســتی با اقلیت عرب اسرائیل و دولت فلسطین از این پس تحت 
منشــور ترجیح ملی مورد بررســی قرار خواهند گرفت. بدون شــک، 
کابینــه آینده نتانیاهو با روحیه انتقام جویانه به تقویت پاســخ امنیتی 
برای حل مشــکالت حقوقی و اخالقی درگیری اســرائیل و فلسطین 
خواهد پرداخت. همچنین، این کابینه با در دست داشتن قدرت کامل 
در مجلــس، قادر به تغییر قانون اساســی به نفع خــود خواهد بود. 
عواقب مواجهــه با چنین وضعیتی که اســرائیلی ها با بی بصیرتی و 
جنون جمعی گرفتار آن شده اند چیست؟ به نظر می رسد بازسازی یک 
نیروی اپوزیسیون داخلی و نیاز به عزم روحی استراتژیک و ایدئولوژیک 

ضروری است.
در ســطح بین المللی، تقدیس جناح راست افراطی در رأس اسرائیل، 
متحــدان اصلی آن را بــه ارزیابی مجدد روابط خود بــا کابینه یهود 
سوق می دهد. در این راستا، موضع گیری ایاالت متحده در مرکز توجه 
همگان قرار دارد. دولت بایدن نشان داده که از هرگونه ارتباط مستقیم 
با افراط گرایانی مانند بن  گویر امتناع خواهد ورزید؛ درحالی که یهودیان 
پرشــمار و تأثیرگذار آمریکایی ســاکن ماورای اقیانــوس اطلس قبال 
مخالفت شــدید خود را با کابینه آینده ابراز کرده اند و بر این باورند که 
این خیانتی آشکار به آرمان های عبری است که قرار بود از سال ۱۹۴۸ 
با بنیان گذاری اســرائیل آن را به «چراغی برای ملت ها» و یک جامعه 
دموکراتیک در خاورمیانه تبدیل کند. اکنون، نزدیک به ۷۵  سال بعد از 

آن تاریخ، اسرائیل وارد عصر تاریکی شده است.

یـادداشـت 

پیروزی نتانیاهو، تهدیدی برای هویت اسرائیل

اردوان امیراصالنی

گزارش تیتر یک را در صفحه ۲ بخوانید

آنچه بیش از هر چیز باید بر آن تأکید کرد، اهمیت چارلز تیلور، فیلســوف دین دار و اخالق مداری است که باور دارد با 
نگاهی اخالقی می توان جامعه مدرن را با تمام تناقضاتش اداره کرد. این مهم با وجود نوعی «معرکه آرا» امکان پذیر 
اســت و معرکه آرا یعنی استقبال از تضارب آرا و گردن نهادن به حکومت قانون نه حکومت با قانون. حکومت قانون 
تنها راه باقی مانده پیش روی جوامع در حال توسعه است؛ جوامعی که اشکال متفاوتی از روش های غیردموکراتیک را 

تجربه کرده و طعم شکست این راه های رفته را چشیده اند.

پس دور از انتظار نیست که جوامع در حال توسعه در تکاپوی تحقق یک زندگی فضیلت مند برای خود و آیندگان باشند. چارلز تیلور این مطالبه 
منطقی را حق جوامع می داند که دولت ها باید به آن گردن نهند. در کتاب «زندگی فضیلت مند در عصر سکوالر» مخاطبان در سه مقاله از چارلز 
تیلور به خوبی با این اندیشه آشنا می شوند. این مقاالت را فرهنگ رجایی ترجمه و تألیف کرده و به دلیل آشنایی نزدیک فرهنگ رجایی با تیلور و 

آثارش، کتابی درخور به خوانندگان ارائه داده است. با او درباره این کتاب و وضعیت ایران گفت وگو کرده ایم که می خوانید. 

واکنش مجلسدموکراسی  بدون دموکرات
به گزارش «شرق»

در مورد  بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس منتشر می شود
گفت وگوی احمد غالمی با فرهنگ رجایی درباره «زندگی فضیلت مند در عصر سکوالر»

نسترن فرخه: موافقت مجلس با کلیات طرح تأسیس سازمان ملی 
اقامت مهاجران که هفته گذشته در صحن مجلس صورت گرفت، 
به باور برخی فعاالن در حوزه اتباع و پناهندگان، محدودیت های این 
افراد را در داخل ایران بیشتر خواهد کرد؛ از شرایط تمدید و دریافت 
اقامت تا ماجرای پر پیچ وخم قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی که 
با ســال ها تالش فعاالن مدنی، در سال ۹۸ تصویب شده بود. البته 
هرچند موانع برای اســتفاده از همین قانون هم باعث شــد تعداد 
کمــی از این فرزندان شناســنامه دریافت کنند امــا در هر حال یک 
قانون مرجع به حساب می آمد. پیمان حقیقت طلب، مدیر پژوهش  
انجمن دیاران در گفت وگو با «شــرق» بر این باور اســت که یکی از 
عجیب ترین مواد قانون سازمان ملی اقامت مهاجران، ماده ۴۱ است 
که می گوید بعد از الزم االجراشــدن این قانون، یعنی قانون سازمان 
ملی مهاجرت، قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی مصوب سال ۹۸ 
لغو می شــود. چیزی که االن در این قانون وجود دارد، عمال امکان 
ایرانی شدن فرزندان مادر ایرانی را از بین برده و دیگر قانون جایگزین 

و مرجعی وجود ندارد تا آنها ایرانی محسوب شوند.

رفتار غیرمنتظره دالر

رجاء هسته ای خوف و 
گزارشی از آسیب موافقت مجلس 

با تأسیس سازمان ملی اقامت مهاجران
 لغو قانون تابعیت 

فرزندان مادر ایرانی

۴

۳

چرا قیمت اسکناس آمریکایی یکباره کاهشی شد؟

گزارش «شرق» از   نشست پیش روی شورای حکام 
 پیش نویس قطع نامه ضدایرانی و مواضع برجامی اروپایی ها

  واکنش   کی روش به اعمال فشار برای حذف سردار آزمون
   ۳ سورپرایز فهرست تیم ملی ایران

این گفت وگو را در صفحه  ۶ بخوانید

  عکس: عباس کوثری، شرق

سخت گیری 
به بازیکنان تیم ملی؟

۹

این گزارش را در صفحه   ۸ بخوانید


