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سال بیستم      شماره ۴۳۸۷

برگه سبز ( سند مالکیت خودرو) و برگه سبز گمرکی خودرو  
 تویوتا  کروال  رنگ بژ متالیک مدل ۲۰۰۶ به شماره پالک

 D ۲۲۲ ۲۴ ایران ۱۱  و شماره موتور AT8385076 و 
 شماره شاسی 2T1BR32E56C620589 به نام 

 سفارت جمهوری اسالمی افغانستان 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی
گواهی مدرک موقت کارشناسی  فرزند علیرضا 
به شماره شناسنامه ۱۳ صادره از قائم شهر در مقطع کارشناسی صادره از 

واحد دانشگاهی تهران جنوب مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 
جنوب به نشانی تهران - خیابان کریم خان زند - خیابان ایرانشهر شمالی - 

نبش آذرشهر پالک ۲۰۹ و یا کدپستی ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نماید.
سند کمپانی موتورسیکلت دینو رنگ آبی مدل ۱۳۹۹ 

به شماره موتور 0149NBY000339 و شماره 
 NBYMLAGFLL1M00032 شاسی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی 
با شماره دانشجویی۱۴۰۰۲۲۲۴۱از دانشگاه علوم پزشکی 
خراسان شمالی رشته پزشکی در مقطع دکترای عمومی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سایپا  ۱۴۱  رنگ نوک مدادی متالیک مدل 
۱۳۸۹ به شماره پالک ایران ۲۰ _ ۳۵۶ ل ۲۲ و شماره موتور 
۳۳۴۳۸۸۲ و شماره شاسی S1482289314599 به 

 نام  مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی  خودرو  پژو  206TU3 رنگ بژ متالیک 
مدل ۱۳۸۵ به شماره موتور ۱۳۰۸۵۰۲۰۶۶۱ و شماره 

 شاسی ۱۰۸۴۷۷۹۷ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 لوال دا سیلوا که کشیده  شدن انتخابات به دور دوم را باید یک «نتیجه منفی» 
برای او محســوب کرد، در واکنش به این موضوع با وام گیری از یک اصطالح 
فوتبالــی خطاب بــه هوادارانش گفت: «می توانم به شــما اطمینان دهم که 
پیروزی از آن ماســت و رقابت فقط به وقت  اضافی کشیده شده است. دوست 
دارم در تمامی انتخابات ها، در دور اول برنده شوم  ولی همیشه میسر نیست». 
بولســونارو گفت می داند بحران اقتصادی و تورم باال به مردم فشــار آورده و 

«خواهان تغییر» هستند و افزود: «اما برخی تغییرها اوضاع را بدتر می کند».
 ژائر بولسونارو نیز که بر خالف پیش بینی های قبلی، آرای به مراتب بیشتری 
کسب کرده (هشت درصد بیشتر از نظرسنجی آخر)، با ابراز خوش بینی نسبت 
بــه «نیمه دوم» باقی مانده ایــن انتخابات، خطاب بــه هوادارانش گفت ما بر 

«دروغ» پیروز شدیم.
تعییــن رئیس جمهور آینده برزیــل در  حالی چهار هفته بــه عقب افتاده 
که کشــورهای بسیاری تحوالت سیاســی چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا (از نظر 
جمعیــت) را از نزدیک دنبــال می کننــد. در برزیل، پهناورترین کشــور حوزه 

آمریکای التین، بیش از ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند.
بنا بر آخرین نظرســنجی مؤسســه دیتافولها که یك روز قبــل از انتخابات 
منتشــر شــد، داســیلو ۵۰ درصد به ۳۶ درصــد  از رقیب خود جلــو بود. این 
نظرســنجی حاشــیه خطای دو درصد داشــت و در آن با ۱۲هــزارو ۸۰۰ نفر 
مصاحبه کــرده بودند. نارا پاوائو، مدرس علوم سیاســی در دانشــگاه فدرال 
پرنامبوکــو بــه ایندیپندنــت می گوید: «اختــالف ناچیز بین لوال و بولســونارو 
پیش بینی نشــده بود». در دور دوم رأی گیری ممکن است این دو قطبی تشدید 
شــود و تنش های سیاسی در برزیل شــدت یابد. بولسونارو در نظرسنجی های 
پیــش از انتخابات ۱۰ تــا ۱۵ امتیاز از دا ســیلوا عقب تر بــود و نتایج این دور 
را می تــوان بــه عنوان تقویــت جایگاه او تلقی کرد. روز یکشــنبه دســت کم 
۱۲۰ میلیــون برزیلی پای صندوق های رأی رفتند و در انتخاباتی که در مجموع 

۱۰ نامزد ریاست جمهوری داشت، شرکت کردند.

دا ســیلوای چپ گــرا که پیش تر فلــزکار و رئیــس اتحادیه بــود، در کنار 
بولســونارو، افســر بازنشســته ارتش و راســت گرای افراطی، دو نامزد پیشتاز 
این رقابت بودند. داســیلوا که از ســال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رئیس جمهوری بود، در 
انتخابات گذشــته در زندان به سر می برد و نتوانست برای مقابله با بولسونارو 
در انتخابات شــرکت کند؛ اما طبق نظرســنجی ها، در صورتی که می توانست 
در انتخابات شــرکت کند، برنده می شــد. او به دلیل محکومیت به فساد مالی 
و پول شــویی که بابت آن به ۱۲ ســال زندان محکوم شــد، از حق شرکت در 
انتخابات محروم شــد. داسیلوا ۱۹ ماه زندانی بود، سپس دیوان عالی به دلیل 
آنکه قاضی با دادستان ها تبانی کرده بود، به ابطال محکومیت او رأی داد و به 

این ترتیب اجازه یافت امسال برای مبارزه با رقیب خود به میدان بیاید.
او که زمانی کارگر فلزکار بود و از فقر به ریاســت جمهوری رسید، با اجرای 
برنامه گسترده رفاه اجتماعی در دوران ریاست   جمهوری خود از سال ۲۰۰۳ تا 
۲۰۱۰برای خود اعتباری دســت وپا کرد و این برنامه کمک کرد تا ده ها میلیون 

نفر بتوانند به طبقه متوسط ارتقا یابند.
اما او به دلیل ارتباط داشــتن دولتش با رســوایی های فساد و دست داشتن 
سیاســت مداران و مدیران تجاری در آنها در یادها مانده است. نادجا اولیویرا، 
۵۹ســاله و مــددکار اجتماعی، می گویــد بــه داســیلوا رأی داده و حتی در 
گردهمایی های انتخاباتی او شرکت کرده بود، اما از سال ۲۰۱۸ به بولسونارو رأی 
داد. او در برازیلیا گفت: « متأســفانه حزب کارگران ما را ناامید کرد؛ در حالی که 
قول داده بود متفاوت باشد». افرادی هم در برخورد با کارنامه رئیس جمهوری 
پیشین، به خصوص در مقایسه با کارنامه بولسونارو، خطاپوش تر بودند. ماریالوا 
پریرا ۴۷ساله می گوید: «رسوایی های دولت نخست او برای من خوشایند نبود 
و به هیچ وجه دوبــاره به حزب کارگران رأی ندادم اما االن رأی می دهم؛ چون 
به نظــر من ناعادالنه به زندان افتاد و بولســونارو چنان رئیس جمهوری بدی 
است که هر کسی از او بهتر به نظر می رسد». در سوی دیگر لیدا واسم ۶۹ ساله 
یك شــهروند دیگر برزیلی تردیدی ندارد که بولسونارو دوباره انتخاب خواهد 

شد و می افزاید که رقیب او فقط در صورت تقلب در آرای رأی دهندگان، پیروز 
خواهد شد. او می گوید: «من باور نمی کنم. در محل کار من که هر روز آنجایم، 
حتی یک نفر هم نمی بینم که حامی لوال باشد». بولسونارو در کارزار انتخاباتی 
خود، بارها در مورد سامانه رأی گیری الکترونیکی این کشور شبهاتی بی اساس 
را مطــرح کرد و به ایــن نگرانی دامن زد کــه مبادا شکســت را نپذیرد. البته 
رئیس جمهوری به نتایج یکشنبه  شــب اعتراض نکرد اما گفت منتظر دریافت 
اطالعاتی بیشتر از وزارت دفاع است. او افزود نتایج مطلوب حزب او در کنگره 

باعث خواهد شد پیش از رأی گیری ۳۰ اکتبر، هواداران تازه ای را جذب کند.
به گفته رافائل کورتز، کارشــناس سیاســی در مؤسسه مشورتی تندنسیاس 
کنسولتوریا، نتایج بولســونارو در منطقه جنوب شرقی برزیل شامل ایالت های 
پرجمعیت ســائوپائولو، ریودوژانیرو و میناس گریــاس دور از انتظار بود. کورتز 
می گوید: «نظرســنجی ها چنین رشدی را نشــان نمی دادند». فیلیپه کامپانته، 
کارشــناس اقتصاد سیاســی،  در واکنش به اخبار نتایج دور نخست انتخابات 
گفت: «اشتباه نکنید. هم اکنون وضعیت دموکراسی برزیل نسبت به ۲۴ ساعت 
قبل خیلی بدتر شده است. بولسانارو بخت زیادی برای برنده شدن در دور دوم 

دارد و اگر برنده شود، به مشکالت شدیدی دچار خواهیم شد».
دولت بولســونارو به دلیل سخنرانی های آتشــین و انتقاد گسترده از نحوه 
مقابله با همه گیری کرونا و بدترین جنگل زدایی ۱۵ ســال اخیر در جنگل هایی 
بارانــی آمازون انگشــت نما بوده اســت. هنــوز از احیای اقتصــادی کند هم 
بهره ای به فقرا نرســیده اســت و حدود ۳۳ میلیون برزیلی با وجود افزایش 

پرداخت های رفاهی، با گرسنگی دســت وپنجه نرم می کنند. با توجه به آنکه 
دست شــمار زیادی از برزیلی ها از اشتغال رسمی کوتاه شده است، این کشور 

گرایش سیاسی به چپ را مدنظر دارد.
بولســونارو که در خانواده ای از قشــر پایین طبقه متوسط بزرگ شده است، 
قبل از روی آوردن به سیاست، به ارتش پیوسته بود. او به دلیل پافشاری آشکار 
بر افزایش حقوق نیروهای وظیفه از ارتش اخراج شــد. کارلوس ملو، اســتاد 
علوم سیاســی دانشگاه اینســپر در ســائوپائولو، می گوید: «هنوز برای تحلیل 
عمقی خیلی زود اســت اما این انتخابات نشــان می دهد پیروزی بولســونارو 
در سال ۲۰۱۸ سکســکه نبود». او در هفت دوره نمایندگی در مجلس سفلی 
کنگره، بارها از دو دهه دیکتاتوری نظامیان همچون یک نوستالژی یاد می کرد 
و در چند مــورد از رد احتمالی نتایج انتخابات با حمایت مقام های عالی ابراز 

نگرانی کرد.
او با دفاع از ارزش های محافظه کارانه، پشــت پا زدن به نزاکت سیاســی و 
خود را پاســدار مردم قلمداد کردن در برابر سیاست های چپ گرایانه و به گفته 
خود  ضد آزادی های شخصی و عامل آشوب های اقتصادی، توانست مجموعه 
هوادارانی وفادار برای خود دست وپا کند. رهبران سیاسی راست گرای خارجی 
هم از رئیس جمهوری برزیل حمایت کردنــد؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
ســابق ایاالت متحده  از مردم برزیل خواست به او رأی دهند، بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر ســابق اســرائیل از او بابت تقویت روابط دوجانبــه تقدیر کرد و 

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان  او را ستود.

رقابت نزدیك رؤساي جمهور فعلي و سابق برزیل در دور اول انتخابات ریاست جمهوري

«بولسونارو» و «لوال» در  راند دوم

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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دوگانه قانون و قانون اساسی
 همکاری تبلور این ایده یا طرح است که نیازهای فردی باید از طریق تحقق 
نیازهــای جمعی برآورده شــود. مفاهیمی همچون خوب، مطلوب، درســت، 
بد، نادرســت، نامطلوب و... معنا و کاربردهای فردی دارند. به عبارتی درســت 
یا نادرســت، خوب یا بــد، مطلوب یا نامطلــوب و... تابــع قضاوت های فردی 
کــه معیاری برای ارزیابــی رفتار و عملکردهایی که هــدف تحقق انواع نیازها، 
احساســات، تمایالت و... فردی است، هســتند. تنها در چارچوب نظم حقوقی 
اجتماعــی این مفاهیم معنی و کارکرد جمعــی پیدا می کنند. خوب یا بد زمانی 
مفاهیمی اجتماعی و جمعی می شوند که یک گروه یا ملت توافق می کنند تا «با 

همکاری یکدیگر» انواع نیازها و خواسته های مشترک را محقق کنند.
بنــا بر شــواهد و تجربیات تاریخی و معاصر، از منظــر نظم حقوقی، جوامع 
را می توان به دو دســته تقســیم کرد. یک، جوامعی که مبتنــی بر قانون (نظم 
حقوقــی) به عنوان تبلور اراده، اهداف و منویــات یک اقلیت اجتماعی مدیریت 
می شــوند؛ اینکه انــواع و انبوه تضادهــا اجتماعی، فقر، نابرابــری، بی عدالتی، 
خشــونت، فقدان آزادی، بی اخالقی و... از برجسته ترین ویژگی های این دسته از 
جوامع بوده و هســت. دو، جوامعی که مبتنی بر قانون اساسی (نظم حقوقی) 
به عنوان تبلور اراده، اهداف، خواسته ها و... جمعی مدیریت می شوند. حکمرانی 
مبتنی بر قانون اساســی پدیده نوین و معاصر برایند «توســعه خرد جمعی» در 
عصر روشنگری است که حاصل توســعه علوم گوناگون از جمله علوم انسانی 
و علوم اجتماعی است. اینکه رفاه، آرامش، امنیت و فقدان خشونت، ترس و... 

برجسته ترین ویژگی های این دسته از جوامع است.
اگر تعریف کلی و کاربردی از قانون را که در باال ارائه شــد منطقی، کاربردی 

و عقالنــی تلقی کنیم، آنگاه می توان ادعا کرد از آنجایی  که حکمرانی مبتنی بر 
نظم حقوقی ای که تبلور اراده، اهداف و منویات یک اقلیت اجتماعی باشد، ذاتا 
(به دلیل نداشتن هدف و برنامه) نمی تواند منافع ملی (جمعی) را محقق کند.
 بنابراین، حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی به عنوان نقشه راه یا برنامه تحقق 
منافع ملی که برجســته ترین ویژگی آن خلع اعمــال اراده اقلیت در حکمرانی 
اســت، کم هزینه ترین روش به منظور اجتنــاب از حضور مکرر توده ها در خیابان 
اســت. «اراده منهــای خرد» نه تنها در مدیریت سیاســی بلکــه در امور فردی 

می تواند بسیار آسیب زا و مخرب باشد.
نکتــه ای که دلســوزان، صاحب منصبان و کارگزارانی کــه صادقانه دغدغه 
«خیابان هــای آرم و امن» دارند، باید مورد توجه قرار دهند، این اســت که «تنها 
دلیل پیروی و اطاعت از قانون (نظم حقوقی) حصول منافع اســت». پیروی از 
قانــون بدون حصول کســب منفعت (عینی یا ممکن) نه تنهــا قابل درک بلکه 
در بلندمدت ناممکن اســت. به عبارتی، «دغدغه مندان خیابان های آرام و امن» 
باید درک، تحلیل و دانش خود را پیرامون ســاختارهای ممکن و کم هزینه کالن 
سیاســی افزایش دهند. کارآمدی و پایداری سیاسی بدون درک این حقیقت که 
ساختارهای کالن مدیریت سیاســی نه برایند اراده ها، اهداف و منویات گروهی 
بلکه تابع یا برایند اقتضائات انســانی در زمان و مکان خاص اســت، پرهزینه و 

کوتاه مدت است.
چگونه ممکن اســت شــهروندانی را که با دســتاوردهای حکمرانی مبتنی 
بر قانون اساســی (عدالت، آزادی، اخالق سیاســی و...)، مبتنی بر درک نوین از 
انسان و محیط زیست او که برایند توسعه علوم انسانی و اجتماعی بعد از عصر 
روشــنگری اســت، با نظم حقوقی مبتنی بر مبانی انسان شناسانه قرون پیشین 

مدیریت کرد؟

ادامه از صفحه اول

دور اول انتخابات پرتنش ریاســت جمهوری برزیل با رقابت نزدیك ژائر بولسونارو، رئیس جمهور فعلی و لوال داسیلوا، رئیس جمهور سابق و چپ گرای 
این کشور به پایان رسید و هیچ کدام از این دو رقیب نتوانستند ۵۰ درصد آرا را کسب کنند و به این ترتیب، برای تعیین رئیس جمهور بعدی این کشور 

باید تا چهار هفته دیگر و برگزاری دور دوم انتخابات صبر کرد.
بر اســاس نتایج اعالم شده، لوال داسیلو ۴۸.۴ درصد آرا را کسب کرده و این در حالی اســت که ژائر بولسونارو حائز ۴۳.۲ درصد شده است. ۹ نامزد 
دیگر نیز برای این انتخابات رقابت می کردند و در  نهایت به نفع یکی از این دو نامزد اصلی کنار کشــیدند. نظرسنجی های پیش از انتخابات برای لوال 
دا سیلوا شانس بیشــتری قائل بودند و برخی حتی پیروزی او را در همان دور اول محتمل دانسته بودند. رقابت  تنگاتنگ او با بولسونارو از این منظر 

بسیاری را «شگفت زده» کرده است.


