
دیوار کوتاه مردم

آیا   آن طور که برخی از مدیران   می گویند، مصرف کنندگان 
خانگی جزء مقصران   ناترازی انرژی هستند؟

نســترن فرخه: سخنگوی ســتاد امر به معروف و نهی از منکر 
روز گذشــته از تشــکیل پرونده برای فرزندان بی حجاب برخی 
مسئوالن که در خارج از کشــور هستند، خبر داد؛ موضوعی که 
روزهای قبل هم با عنوان طرح حجاب و عفاف در دســتور کار 

مسئوالن قرار گرفته است....

باید در تبصره ماده ۶۳۸ قانون 
مجازات اسالمی تجدید نظر شود

گفت وگو   با علیزاده طباطبایی درباره تشکیل پرونده 
برای زنان بی حجاب خارج از کشور

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۷۳ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ ژانویــه   ۱۶     ۱۴۴۴ جمادی الثانــي   ۲۳     ۱۴۰۱ دی   ۲۶ دوشــنبه 
صفحه ۸صفحه  ۴

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳ بخوانید

این پرونده را در صفحه  ۶ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  برف، گاز، اینترنت، مادر دختری در شورا، روایتی از جاسوسان فراموش نشده، نگاهی به «آرژانتین ۱۹۸۵»، بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان گلدن گلوب ۲۰۲۳  و یادداشت هایی از  غالمحیدر ابراهیم بای سالمی، رامیز قلی نژاد 

مهفام سلیمان بیگی: کمبود گاز بسیاری از استان های 
ایران را تعطیل کرد و حاال نه تنها فعالیت برخی 

شهرک های صنعتی و کارخانه  ها را نیمه تعطیل کرده، 
بلکه ماجرا به کاهش ساعات پخت نانوایی ها و تعطیلی 

جایگاه های سوخت CNG هم رسیده است...

رئیس کنونی ســازمان برنامه و بودجه در روز معارفه خود 
با کنایه هــای عجیب وغریبی به شــیوه بودجه ریزی کشــور و 
سخنانی که بیشــتر کری خوانی برای دولت روحانی بود، ادعا 
کرد که این رویه بودجه ریزی، ســازمانی با این طول و عرض و 
تفصیل نیاز ندارد و با ۵۰ نفر می توان این بودجه را نوشــت و 
اجرا کــرد! بودجه در ارزیابی و تحلیلی فراگیر از منظر اقتصاد 
سیاســی، تنها ســیاهه دخل و خرج دولت ها نیست. بودجه 
بازتابی از نظام حقوقی، آینه ای از ســاختار قدرت و توزیع آن، 
تصویری از سطح توسعه و سطح تمدنی یک جامعه، تصویری 
روشن از چشم انداز آینده و دغدغه های جاری، محمل اجرای 
برنامــه میان مدت توســعه، ســند سیاســت گذاری مالی (و 
پولــی و تجاری) دولت بــرای کوتاه مدت، تابلویی از ســاختار 
و تشــکیالت و نظام دیوان ساالری یک کشــور و سطح تمرکز 
مالی، سیاســی و اداری در کشور و مناســبات مرکز با مناطق 
و نشــان دهنده توانمندی دولت ها برای تنظیم مالیه عمومی 
و ســطح فناوری بودجه ریزی و نیز سازوکار تخصیص منابع و 
مناســبات میان دولت با بازار، مردم و نهادهای مدنی است و 
مهم تر از همه بودجه دولت بازتاب روشــن و تمام عیار تلقی 
ذهنی و مناســبات مالی و سیاســی دولت با شهروندان خود 
و بــه بیانی کوتاه بازتابی از نظام حکمرانی اســت؛ اما بودجه 
پیشــنهادی دولت با ایــن معیارها و انتظارات چــه چیزی را 
بازتاب می دهد؟ در فاصله دوهفته ای ارسال غیررسمی الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ (پنجم دی ماه) تا تقدیم رســمی آن به مجلس 
(بیست ویکم دی ماه) مجلس با پافشاری اعالم کرد که بودجه 
را بدون برنامه هفتم بررســی نمی کند، بودجه برشی یک ساله 
از برنامه پنج ســاله است؛ اما در آخر آنچه با نام الیحه بودجه 
پیشــنهادی دولت رونمایی شــد، برای همگان شگفت انگیز و 
نشانه ای از فاصله فضایی دغدغه های دولت با زندگی روزمره 
و مسائل گریبان گیر اقتصادی کشور است. به  طور بی سابقه ای 
برش هایی از بودجه پیشنهادی و رشد نجومی برخی ردیف ها 
بــه صــورت جــدول و نمــودار و اینفوگرافی در شــبکه های 
اجتماعی در گردش اســت و جز ناامیــدی از اصالحی اندک 
در پندار و رفتار سیاســت گذاران و نبودن چشم اندازی از بهبود 
اقتصادی پیامی در بر ندارد. بودجه پیشنهادی دولت به زبانی 
رسا به خوانندگانی بدون دانش تخصص مالی و بودجه ریزی 

پیام می دهد:
- تحریم هــای نفس گیر که به مغز اســتخوان خانوارها و 
بنگاه های اقتصادی رســیده و آثار آن از محرومیت از دستیابی 
به فنــاوری و منابــع مالی پروژه هــای بزرگ ســرمایه گذاری 
بــه ناتوانی در تأمین خــوراک دام و داروهای روزمره رســیده 
همچنــان ادامه خواهد یافت؛ فعال دولت برنامه ای برای رفع 

تحریم ها ندارد.
- عمیق ترین و طوالنی ترین رکــود تورمی اقتصاد ایران در 
۱۰ ســال گذشــته و تعطیلی بنگاه های اقتصــادی با افزایش 
بی ســابقه فشــارهای مالیاتــی، افزایش غیرمتعــارف قیمت 
خوراک و انرژی با عمق و دامنه بیشتری پیش روی کشور است.
- بــا افزایش ناگزیر قیمت ســوخت و خــوراک بنگاه های 
اقتصادی و غیررقابتی شدن تولید در بسیاری از بنگاه های فوالد 
و پتروشــیمی و صنایع غذایی و لوازم خانگی و... هم سهم ما 
از بازارهای محدود تجاری کوچک تر و هم منابع ارزی حاصل 

از آن کمتر و هم بازار سرمایه بی رمق تر از پیش خواهد شد.
- بسته بودن مناسبات شفاف مالی با دنیا و محدودیت های 
تجاری و مالی و تداوم سازوکارهای فسادآلود و پرهزینه تجاری 
همچنان پابرجاســت. پیوستن به FATF و شفافیت بخشی به 

مناسبات مالی خارجی در دستور کار نیست.
- روند فزاینده و نگران کننده فقر نه فقط در دهک های اول 
تا ســوم و بی کاران و کارگران غیررســمی و بی نام ونشان بلکه 
کارگران و کارکنان با مزد و حقوق ثابت با شــتابی بیشتر ادامه 
می یابــد و کاهش قدرت خرید آنها با تورم ۵۰ درصدی، رشــد 
نرخ ارز و حس بی قدرتی و رهاشــدگی سیاســی و اجتماعی 

بیشتری را تجربه خواهند کرد.
- این بودجه مناســبتی با اهداف توســعه ای میان مدت و 
کوتاه مدت و اصالح ســازوکارهای تخصیص و سیاست گذاری 

اقتصادی ندارد و اگر می داشت ابزاری برای تحقق آن نبود.
- دولــت اراده و بلکه توان تغییری ولو اندک در پروژه های 
عمرانی را که از سه تا ۳۰ سال نیمه تمام مانده اند، ندارد و ۳۲ 
هزار پــروژه عمرانی کوچک و بزرگ ملی و اســتانی همچنان 

هزاران میلیارد تومان هزینه برای کشور در بر خواهد داشت.
بــه بیانی کوتاه، دغدغه اصلــی و محوری دولت نه بهبود 
مناســبات جهانی، نه خروج از رکود تورمــی، نه کاهش فقر، 
نه توقــف مهاجرت اندیشــمندان و صاحبان کســب و کار و 
فرار ســرمایه و... نیست. این بودجه نیازی به انطباق با برنامه 
پنج ساله ندارد و این رویه بودجه ریزی نه یک سازمان عریض و 
طویل بلکه حتی ۵۰ نفر هم نیاز ندارد، یک نفر در دولت برای 

نوشتن آن و یک نفر در مجلس برای تصویبش کافی است.

بودجه ای که بازتاب
تمام نمای دولت است

سـرمـقـالـه

نگاهی تاریخی به رؤیایی ترین 
یخبندان تهران با  ۸ متر برف
بحران سفید پایتخت

سفری به 
روزگاران برفی

ترامپیسم لندنی 
حواشی یک اعدام؛ چرا انگلستان خالف تاریخ دیپلماسی خود و آن نوع حسابگری ای که به آن شهره است، ناگهان بر افروخت 

نورا حسیني: شــهرداران تهران همیشــه در برف گیر کرده اند؛ از محمدعلی 
نجفی که از جوانان تهرانی برای کمک به شــهرداری در تکاندن برف درختان 
کمک گرفت و درخواســت او مدت ها موضوع طنز و گالیه از شهرداری تهران 
شــد تا این روزها که رسانه ها تیتر می زنند تانک شــهرداری در برف گیر کرده 
اســت.  از نظر منتقدان همیشه برف شــهرداری تهران را غافلگیر کرده و اگر 
معبری کوچک هم پربرف باشــد، از نگاه آنها مدیران شهری کاری نکرده اند؛ 
هرچنــد در برخی موارد کم کاری شــهرداری انکارکردنی نیســت. در بودجه 
شهرداری همیشــه رقم درخور توجهی برای برف روبی در نظر گرفته می شود 
که امســال ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای برف روبی پیش بینی شــده 
است. در سال نخســت مدیریت پنجم شهری (سال ۹۶) باز هم تهرانی ها در 
برف ماندند. در آن سال مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران به رقم باالیی 
که پیمانکاران برف روبی می گیرند اما خدمات مناسب نمی دهند، اشاره کرده و 
گفته بود: «سال گذشته، ۳۳ میلیارد تومان و امسال ۳۰ میلیارد تومان به این 
موضوع اختصاص داده شد و هر ســال، پول پیمانکاران برف روب پرداخت 

شده است، اما خدمات رسانی مطلوب نیست». 

این برف ها که برف نیست، روزگاری آن قدر در تهران برف می بارید که نمی توانستیم 
از خانه خارج شــویم؛ این افسوس سفیدمویانی اســت که زمستان های قدیم و 
گرمای لذت بخش کرســی را هنوز به خاطر می آورند. علی بیگی، باستان شناس، 
نویســنده، محقق و پژهشگر در وبالگ خود نگاهی به زمستان های سخت ۱۳۴۳ 
تا ۱۳۵۰ تهران انداخته اســت. از نظر او زمستان سال ۴۳ یک زمستان رؤیایی و 
زمستان سال ۱۳۵۰ یک زمستان تاریخی است؛ زمستان های سختی که تنها یاد و 
خاطره آنها باقی مانده است. او درخصوص زمستان ۱۳۴۳ می گوید: این سال را 
باید سال برف تهران نام نهاد. در این سال پربرف ترین زمستان تاریخ تهران رقم 
خورد به طوری که رکورد سردترین و پربرف ترین آذر تهران با دو برف سنگین (۲۰ 
سانتی در ۲۷ آذر و ۱۵ سانتی در ۲۳ آذر) و پنج برف نیمه سنگین دیگر در این ماه 
و پربارش ترین ژانویه تهــران یا ۱۰ دی تا ۱۰ بهمن با رکورد ۱۱۶ میلی متر بارش که 
اکثرا برف بوده متعلق به این ســال رؤیایی است. به گفته این پژوهشگر در ژانویه 
آن سال، ۱۱ بار برف آمد که هشت عدد از آن سنگین بوده و دو برف فوق سنگین 
در تاریخ ۲۱ دی و یک بهمن با ارتفاعی باالی ۴۰ ســانتی متر در ایستگاه مهرآباد و 

ارتفاع باالی ۶۰ سانتی در شمیرانات به ثبت رسید. 

اصولگرایان همچنان برنامه ای برای خروج ایران 
از لیست سیاه ندارند

سومین مجموعه اسناد محرمانه 
در اقامتگاه جو بایدن کشف شد

۸ پیشنهاد  حزب ندای ایرانیان برای عبور از وضع موجود و 
بهبود اوضاع اقتصادی کشور 

 FATF پیوستن به
به شرط رفع تحریم ها

کاخ سفید زیر ذره بین

نامهربانی  با مهدی طارمی

تا ارتباط سازنده با دنیااز تغییر تیم مذاکره کننده 

۲

۲

۵

۹

حجت میرزایی

در بودجه مصــوب ۱۴۰۱ افزایــش حقوق کارمنــدان به خاطر 
جلوگیــری از افزایش تورم فقــط ۱۰ درصد افزایــش یافت؛ ولی با 
توجه به حذف ارز ترجیهی و افزایش قیمت ها و رشد تورم، دولت و 
مجلس مجبور شــدند در مهر ۱۴۰۱ دوباره ۱۰ درصد دیگر حقوق ها 
را افزایــش دهند. دولت در الیحــه بودجه ۱۴۰۲ که با تأخیر و در ۲۱ 
دی ماه تقدیم مجلس شد، با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی هنوز 
افزایش حقوق ها را به صــورت میانگین و اجرای پلکانی ۲۰ درصد 
اعالم کرده اســت؛ درحالی که باید حقوق ها بــا توجه به نرخ تورم، 
افزایش داشته باشند.                                         ادامه در صفحه ۱۱

مجلس به داد کارمندان برسد

یـادداشـت 

  ۱- اولین رنجی که در کشــور می بریم، اســراف سرمایه انســانی است. اگر 
اســتعدادها و مغزها درســت و بجا تحویل گرفته شود و افراد مستعد و دانا و 
نخبگان منزلت سزاوار داشته باشند، نظام حل بحران در کشور کارآمدتر خواهد 
بود. استعدادهای ضعیف یا کم، موجد و مولد بحران هستند و اگر این ظرفیت 
را در تــاب آوری نقد ناصحان و مناصحت خیرخواهان نداشــته باشــیم، در بر 
پاشــنه ندانم کاری ها می چرخد و کشور و مردم خسارت مستمر و تاوان انباشته 

می چشند. فرهنگ و اخالق تحمل مخالف و منتقد را نهادینه کنیم.
۲- آن گاه کــه آزادی بیان و پس از بیان در دانشــگاه قرین هزینه باشــد، دو 
اتفــاق می افتد؛ یا نخبگان ترک دانشــگاه می کنند و مهاجــرت را بر قرار ارجح 
می دانند، چنانچه امروز با فاجعه ای چنین ســترگ مواجهیم یا ســکوت پیشه 
کــرده و انــزوا را برمی گزینند. قــدرت عمومی نباید برای دانشــگاه هم آهنگ 
نظارت استصوابی و حذف سیاسی بنوازد. بازتاب اخراج استادان یا بازنشستگی 
اجباری، ترک مناصحت دلســوزان و نقض حقوق بشر و حق مردم خواهد بود. 

به پیامد نقض حق شهروندان بیندیشیم.
۳- تحقق دنیایی که در آن افراد بشــر در بیان عقیــده آزاد و از ترس، فارغ 
باشــند، آرمانی است که مستلزم مراقبت مســئوالنه، مطالبه مستمر و تضمین 
مؤثر است. تکثر و تنوع اندیشه ها ضامن پویایی و نشانه حیات اجتماعی است. 
خرد انتقادی مبنای توســعه و تغییر بر مدار مقتضای زمانه اســت. آزادی بیان 
معیاری اساســی برای جامعه چندصدایی و دموکراتیــک قلمداد و نقض این 
آزادی همــواره بــه تضییع و تعلیق ســایر مصادیق حقوق بشــر و آزادی های 

اساسی منجر می شود. آزادی بیان را تضمین کنیم.
۴- به ویــژه در علــم حقوق، نقد و نظــر آزادانه و محققانــه آرا و قوانین و 
تحلیل متــون قضائی و جزایی زمینه ای برای اصالح و توســعه نظام حقوقی 
قلمداد شــده و همواره در تعمیق درک سیاســت گذاران عمومی نقش مؤثری 
ایفــا می کند؛ زیرا به مثابه منبع حقوق در کنــار قانون، رویه قضائی و عرف ذکر 
شــده و می تواند زمینه ســاز وضع قواعد عــام، کلی و الزام آور باشــد. تا آنجا 
کــه دادگاه ها نظر محققــان و نظریه پردازان حقوق و اندیشــه های فقیهانه را 

مستمسک استنتاج قضائی و منبع تکمیلی تتبع قضاوتی خود قرار می دهند.
۵- اگر اســتاد یا صاحب نظری در نقــد آرا و در دفاع از حق حیات و حقوق 
بشر تتبع کرد و نظر خود را در قالب دکترین یا مالحظه ای تبیینی بیان کرد، نباید 
مســتحق اعمال تضییقات قرار گیرد. درباره اخراج دکتر محسن برهانی، استاد 
دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اخباری منتشر شده که باعث 
نگرانی و تأســف است. مســئله ای که تازگی نداشته و درخصوص دکتر محمد 

فاضلی و دیگران نیز در سال اخیر شاهد بوده ایم.
۶- این اقدامات به نظر برخالف اصل ۲۳  قانون اساســی اســت که اشعار 
می دارد: «تفتیش عقاید ممنوع اســت و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن 
عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» و در تنافر با ماده ۱۹ اعالمیه حقوق 
بشــر که مقرر می دارد «هر انسانی محق به داشــتن آزادی عقیده و بیان است 
و این حق شــامل آزادی داشــتن بــاور و عقیده ای بدون نگرانــی از مداخله و 
مزاحمت و حق جســت وجو، دریافت و انتشــار اطالعــات و افکار از طریق هر 
رســانه ای بدون مالحظات مرزی اســت». و نیز ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و 
سیاســی نیز که بیان  می کند «هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد 
مزاحمــت و اخافه قــرار داد. هرکس حــق آزادی بیان دارد. این حق شــامل 
آزادی تفحص و تحصیل و اشــاعه اطالعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به 

سرحدات، خواه شفاهی یا به صورت نوشته یا ... باشد».
ادامه در صفحه ۱۱
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