
صاحبان صنعت سینما 
در اندیشه بازارهای جهانی

در گفت وگو  با یک کارشناس سینما موضوع اکران 
فیلم های خارجی در ایران بررسی شد

اســتقالل، مدافع عنوان قهرمانــی لیگ برتر فوتبــال ایران، در  
حالی نیم فصل نخســت لیگ جاری را به پایان برده که نشــانی 
از تیم منسجم و شکست ناپذیر فصل گذشته نداشته است. آنها 
در هفته پانزدهم و در دیــداری بحث برانگیز برابر تراکتور با دو 
گل مغلوب شدند تا فاصله شان با صدر جدول، جایی که رقیب 

سنتی آنها یعنی پرسپولیس...

استقالل باید مربی اش را
 اخراج کند؟

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۶۷ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ ژانویــه   ۹     ۱۴۴۴ جمادی الثانــي   ۱۶     ۱۴۰۱ دی   ۱۹ دوشــنبه 
صفحه  ۹صفحه  ۱۱

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:   واکنش ها به اهانت شارلی ابدو ، محسن جعفری راد روزنامه نگا ر و منتقد سینما درگذشت، «کیت بالنشت» با «تار» به اسکار نزدیک شد    و یادداشت هایی از  بابک زمانی، مریم مرامی، امیرآریازند

شرق: اکران فیلم های خارجی در سینمای ایران؛ موضوعی که 
به تازگی در جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان سینمایی 

به آن پرداخته شد و با اینکه گاهی صحبت از اکران فیلم های 
روز دنیا در سینمای ایران به صورت غیررسمی مطرح می شد  اما 

به نظر می رسد سال آینده باید منتظر اکران فیلم های خارجی در 
سینماهای ایران باشیم...

 برنامه هفتم را فوری ترین برنامه در ۷۵ ســال گذشته نامیده اند. 
این فوریت اگرچه با ســایر تصمیمات و دســتورهای رئیس جمهور 
و قید مکرر «فوری، ســریع و انقالبی» تناســب تام و تمام دارد  اما با 
انصــاف باید گفت دولت به همان اندازه که فرایند تدوین این برنامه 
را غیرمشارکتی و بســته طی کرده،  در عمل تعجیلی برای ارائه این 
الیحه به مجلس نداشته و ندارد و اگر با خودش بود به همان برنامه 
هفــت  هزار صفحه ای بســنده می کرد. مجلس اما بررســی الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۲ را موکول و مشروط به ارائه الیحه برنامه پنج ساله 
هفتم کرده اســت. پیشاپیش سرنوشت برنامه هفتم قابل پیش بینی 
است. مجلس الیحه را می گیرد و پس از دو ماه متن دیگری تحویل 
می دهد؛ همانند برنامه دوم و ششم آنچه از مجلس بیرون می آید  با 
الیحه پیشنهادی از حیث ساختار و محتوا و حتی زبان نوشتاری بیگانه 
اســت تا جایی که حتی نویسندگان برنامه هم آن را نشناسند؛ مانند 
نوزادی که در زایشــگاه جنسیت و رنگ چهره و ساختار فیزیکی اش 
کامال تعویض شــده باشــد. اما از عجایب آنکه نوزاد نارسی با هزار 
عیب و نقص و ناتوانی تحویل دولت شود که جز برانگیختن حسرت 
و اندوه کارکردی نداشــته باشــد. مجلس چهارم الیحه پیشنهادی 
دولت دوم هاشــمی را کنار گذاشت و پس از یک سال خودش متن 
ســندی را نوشــت که از ۱۰۱ تبصره مصوب فقط یک مورد پیشنهاد 
دولــت بود و برای اولین بار برنامه ای به ســیاق بودجه ســاالنه و با 
آشفتگی واژگانی عجیب و غریبی تصویب و ابالغ کرد که دولت هم از 
همان ابتدا از اجرای آن ســر باز زد. در دولت دوم روحانی باز الیحه 
پیشنهادی ۳۵ ماده داشت و آن چیزی که به نام قانون برنامه ششم 
از مجلس دهم بیرون آمد ۱۲۴ ماده داشت؛ یعنی تقریبا چهار  برابر 
الیحه دولت! این بار گویا مجلس یازدهم خیلی زودتر از دولت دست 
به کار شــده و از ماه ها پیش اســناد مقدماتی برنامه هم زمان در دو 
روایت در مرکز پژوهش های مجلس و دفتر مشاوران رئیس مجلس 
تولید شده و حتی در ماه گذشته متنی آشفته به نام نسخه مقدماتی 
مجلس برای برنامه هفتم به طور غیررسمی انتشار یافت که تا امروز 
مجلس انتســاب آن به خود را تکذیب نکرده است. شاید اگر به طور 
قانونی مجلس می توانســت برای برنامه پنج ساله هم طرح بدهد، 
منتظــر دولت نمی ماند و تا االن چندین طرح بدیل در مجلس تولید 
شــده بود. ارائه الیحه راه را برای کنار گذاشتن متن پیشنهادی دولت 
و جایگزینــی محتوای مورد  نظر نمایندگان  یــا آخرین تالش ها برای 
تصویب یکجای همه طرح های انقالبی معطل مانده و نانوشــته  یا 
دســت کم ایجاد جای پایی در قانون برنامه پنج ساله سیاسی فراهم 
می کند که هرکدام باشــد، بسیار خسارت بار و جبران ناپذیر است. این 
تعجیــل و گروگان گیــری بودجه ظاهرا و با اســتدالل هایی حقوقی 
(الــزام قانون برنامه و بودجه) و منطقی (منطق تناســب بودجه با 
برنامــه میان مدت) ظاهری مقبول دارد، اما این اصرار و فشــار برای 
تولید برنامه ای نارس و ناپخته و ارائه آن به مجلس به عنوان ســند 
باالدســت بودجه، به چند دلیل از نداشتن برنامه بی منطق تر و آثار 

آن زیانبارتر است.
۱- بررســی دوماهه هــم برنامه هفتــم و هم بودجه ســاالنه 
۱۴۰۲ تا پایان ســال و بــا روال معمول غیرممکن اســت مگر آنکه 
مجلس تصمیم بگیرد فقط یک  بار با ســرعت از متن این دو الیحه 
روخوانی کند. به هر روی این مواجهــه با مهم ترین لوایح میان مدت 
سیاســت گذاری توســعه و برنامه مالی دولت بی ســابقه و نهایت 
بی اعتنایی یا ناآشــنایی یک مجلس آن هم در آخرین ســال فعالیت 

خود با فرایندهای قانون گذاری و منطق سیاست گذاری است.
۲- به طــور منطقی و با اســتدالل حقوقی، بودجه ســند متأخر 
قانونی و برآمده از برآوردها و پیش بینی های منابع و مصارف نزدیک 
و محتمل و در عمل جایگزین برنامه اســت که برای یک دوره زمانی 
مشــخص و بر اساس منابعی مشــخص احصا شده و در سرنوشت 
کشور تعیین کننده و برای دولت الزام آور است. بنابراین محل اصلی 
چانه زنی بودجه است نه برنامه. یعنی با وجود اینکه به طور منطقی، 
برنامه در ســطحی فرازین نســبت به بودجه قرار دارد ولی به طور 
حقوقی عمال این قانون بودجه اســت که رفتار دولتمردان و ســهم 
هر منطقه یا بخش را مشخص می کند؛ بنابراین نمایندگان مجلس 
با همین منطق و با همان رویه ای که سقف بودجه پیشنهادی دولت 
روحانی برای ســال ۱۴۰۰ را در یک قیــام و قعود بیش از ۴۵ درصد 
افزایش و از ۹۳۰ به ۱۳۷۰ میلیارد تومان رساندند، می توانند بودجه 
۱۴۰۲ را بی توجه به امکان پذیری و آثار و پیامدهای تورمی آن تعیین 

و تصویب کنند.
۳- مجلــس می تواند با همان رویه ای که بودجه ۱۴۰۱ را پس از 
پایان دوره برنامه ششــم در سال ۱۴۰۰ تصویب کرد، بودجه ۱۴۰۲ را 
هم تصویب کند. یک الیحه دو ســطری و دو فوریتی کافی اســت که 
دوره قانونی برنامه ششم را یک سال دیگر تمدید کند و هم برنامه و 

هم بودجه در فراخی زمانی تدوین و تصویب شوند.
۴- مجلــس می تواند بودجه ای ســه دوازدهم یا چهار دوازدهم 
تصویب کند و دست کم تا پایان سال جاری برای تدوین الیحه برنامه 

به دولت همسوی خود مهلت دهد.
بااین وجود اصرار رئیس مجلس بــر تصویب زودهنگام و ناتمام 
برنامه هفتم غیرقابل فهم است اال اینکه برنامه نویس بخواهد جای 

مجری برنامه بنشیند!

برنامه هفتم را کجا می نویسند  
در دولت یا مجلس؟

سـرمـقـالـه

نگاهی دوباره به زندگی و جایگاه آیت اهللا هاشمی 
رفسنجانی به بهانه سالگرد در گذشت او

گفت و گو با محمد هاشمی: 
 نگاه آیت اهللا تنش زدایی 
در سیاست خارجی بود

گفت و گو با غالمعلی رجایی: 
  هاشمی سیاست مداری
 واقع گرا بود

هویت ماندگار

بی انضباطی دولت در تنظیم لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده  اعتراض برخی نمایندگان مجلس را برانگیختبودجه بدون برنامه

حداقل حقوق پیشنهادی در بودجه دولت  به ۵میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می رسد

 اکبر  هاشمی رفسنجانی یکی از مهم ترین و پرنفوذ ترین چهره  های سیاسی 
در ایــران معاصر بود که نقش مهمی در پیروزی انقالب اســالمی در ۵۷ 
داشــت و ردپای تصمیم ســازی های او در بزنگاه های حســاس انقالب 
به خوبی مشــاهده می شود. امروز مصادف اســت با سالروز مرگ او. اکبر 
هاشــمی یکی از  ۹ فرزند میرزاعلی هاشمی بهرمانی و ماه بی بی صفریان 

بود.

پدرش با اینکه تحصیالت حوزوی داشــت، از باغداران و کشاورزان بنام منطقه بود. نام خانوادگی 
«هاشــمی» برای خانواده ایشان، با آنکه سید نیستند، به این دلیل انتخاب شده که نام جد پدری شان 

«هاشــم» بوده که در سرتا ســر منطقه، امالک و امکانات زیادی داشته است. اکبر هاشمی تحصیالت 
را از پنج ســالگی در مکتب خانــه آقا ســیدحبیب آغاز کرد و در مکتب خانــه «زن مال عبداهللا» ادامه 
داد؛ اما در ۱۴ ســالگی به خاطر ظرفیت های کم و امکانات محدود روســتا و با هدف ادامه تحصیل 
در حــوزه علمیه، آهنــگ مهاجرت به قم کرد؛ مهاجرتی که دنیای یک روســتا زاده را تا رســیدن به 

ریاست جمهوری کشور تغییر داد و سرنوشتی متفاوت از هم ساالنش را رقم زد.
ســخن گفتن از او راحت نیســت؛ به  ویژه آنکه این روزها بســیاری معتقدند اگر او بود، بسیاری از 
مشــکالت اجرائی یا رخ نمی داد یا حداقل مدیریت بهتری می شــد. از این رو پای ســخن نزدیکان او 

نشستیم و پرسیدیم اگر او امروز بود، چگونه تصمیم می گرفت و اقدام می کرد.

«شرق» آینده روابط   با آمریکای التین  را پس از پوست اندازی   
ونزوئال و روی کار آمدن لوال در برزیل بررسی می کند

روسیه با وجود اعالم آتش بس، به حمالت خود ادامه داد

تحلیل عبدالصمد خرمشاهی، وکیل جنایی،  درباره زنان بزهکار

مقاومت در برابر انتشار نام تصرف کنندگان امالک شهرداری

آمریکای التیندوربرگردان

غرب براي اوکراینبسته حمایتي جدید 

زنان بزهکار 
پشتوانه قانونی ندارند

حاشیه امن از ما بهتران
۳

۱۰

۶

حجت میرزایی

 تابســتان ۱۳۹۴ و پس از انعقاد برجام، برخی همچون حقیر به 
دولتمردان پیشنهاد دادند که از این به بعد تمام توان و ظرفیت خود 
را برای ترسیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به منظور 
بهره برداری حداکثری از برجام و توافق حاصل شده در تیرماه به کار 
گیرند و منتظر اقدامات و گام های بعدی اعضای برجام نمانند. قرار 
شد «مســائل» مهم داخلی فهرست بندی شوند و بر اساس اولویت 

و با شناسایی سطوح مسئله، برای مدیریت آنها برنامه ریزی کنند. 
ادامه در صفحه ۴

کدام مسئله؟
یـادداشـت 

مســابقات فوتبال جام خلیج فارس در شــهر بصره در کشــور عراق زمینه طرح 
ادعاهای ضد ایرانی را آن  هم در کشور عراق مهیا کرد. بنا بر مستندات صریح و روشن 
تاریخی چندین سده ای، نام آبراه بزرگ جنوبی ایران همواره خلیج  فارس بوده و اسناد 
بین المللی نیز مؤید اســناد تاریخی در این باره اســت؛ اما برگزاری مسابقات فوتبال در 
شهر بصره میان کشورهای حاشیه خلیج  فارس و بدون حضور ایران موجب بروز این 
نگرانی شد که چرا   برخالف روابط دوجانبه و حسن هم جواری و حمایت های ایران از 
تمامیت سرزمینی عراق، این چنین مقامات عراقی ازجمله نخست وزیر عراق و مقتدی 
صدر و فدراسیون فوتبال این کشور به خود اجازه داده اند تا علیه منافع ملی ایران پیام 

رسمی صادر کنند؟
۱- در دو دهه گذشــته ملت ایران هزینه های زیادی برای استقرار ثبات و امنیت در 
عراق پرداخته اند. پیش از آن دولت بعثی حاکم بر عراق با حمایت عربســتان و کویت 
ایران را مورد هجوم قرار داد و جنگی ویرانگر به مدت هشت سال را بر ایرانیان تحمیل 
کــرد. جنگی که هزاران شــهید و زخمی و میلیون ها آواره و میلیاردها دالر خســارات 
اقتصادی در پی داشــت. با اتمام جنگ و به ویژه در دوره اشــغال عراق از سوی آمریکا 
و اســتقرار مرحله ای دولت عراق و سپس حمله داعش به عراق، دولت ایران در کنار 
دولت عراق قرار داشت و حمایت جدی و پرهزینه ای از کشور و دولت عراق را برعهده 
گرفــت. در این ســال های طوالنی بنا بر برخی تعارفات سیاســی دولتمردان حاکم در 
ایران، از حقوق مسلم و منافع کشور خود گذشت و برای رسمیت دوباره قرارداد ۱۹۷۵ 
اقدام جدی و مســتمر و فراگیری انجام نــداد و همچنان وضعیت این معاهده معتبر 
بین المللی ازســوی طرف عراقی در ابهام باقی مانده است. حتی نزدیک ترین دوستان 
ایران که در عراق به قدرت رسیدند نیز درباره این معاهده هیچ گونه اقدام عملی انجام 

نداده و به این ترتیب از نظر حقوقی رابطه ایران و عراق به صلح کامل بر مبنای قرار داد 
۱۹۷۵ منجر نشده و پس از ترک مخاصمه و اعالم آتش بس هنوز هیچ قرارداد معتبری 
برای تثبیت روابط دوجانبه رســمیت نیافته اســت. دستگاه سیاست خارجی کشور در 
چند دهه گذشــته به ویژه پس از سرنگونی دولت بعثی صدام حسین و استقرار دولت 
عراق گزارش صریح و روشن و شفافی درباره اقدامات صورت گرفته برای احیای قرارداد 
۱۹۷۵ و چرایی به نتیجه نرســیدن این اقدامات احتمالی ارائه نداده  و درباره سرنوشت 

این قرارداد معتبر بین المللی میان ایران و عراق سکوت معناداری را پیشه کرده است.
۲- پذیرش قطع نامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی ایران موجب 
آتش بس در جنگ هشت ســاله تحمیل شــده به ملت ایران شــد. بر اســاس بند های
۶ و ۷ قطع نامه ۵۹۸ از دبیرکل خواسته می شود «مسئله ارجاع تحقیق درباره مسئولیت 
منازعه به هیئت بی طرفی را بررسی کنند و هرچه زودتر به شورای امنیت گزارش دهند» 
تا «با تصدیق ابعاد عظیم خساراتی که در طول منازعه رخ داد»، آغازگر جنگ مشخص 
شــود. با وجود حق مسلم ایران برای معرفی متجاوز و مسئولیت های متجاوز از جمله 
پرداخت غرامت جنگ که بر دوش ملت ایران ســنگینی می کند، در ســه دهه گذشته 
دســتگاه سیاست خارجی کشور برای پیگیری این حق مسلم ملت ایران گام اساسی و 
حقوقی مشهودی برنداشته و همچنان حقوق ملت ایران برای دریافت صدها میلیارد 
دالر غرامت از متجاوز ادا نشــده اســت. این در حالی است که دولت عراق تا دالر آخر 
غرامت کشور کویت به دلیل حمله به کویت در سال ۱۹۹۰ مسیحی را پرداخت و سال 

گذشته آخرین بخش از اقساط این غرامت را پرداخت کرد.
۳- ایــران همواره مخالفت خود را با اســتفاده از نام جعلی برای خلیج  فارس 
اعالم کــرده و اعتراض خــود را از طریق مجامع بین المللی ابراز کرده و خواســتار 
اســتفاده از عبارت «خلیج  فارس» شده اســت؛ اما درباره عراق وضع متفاوت است 
و تاکنون شــاهد احضار ســفیر عراق و واکنش و موضع گیری جدی و صریح وزارت 
خارجه در این باره نبوده ایم. ضروری اســت مسئوالن دستگاه سیاست خارجی و نیز 
وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال درباره اتفاقات روی داده در استفاده از واژه جعلی 
برای خلیج  فــارس با صراحت و مبتنی بر منافع ملی موضع گیری کرده و از حقوق 

حقه ملت ایران دفاع کنند.

یـادداشـت 

نام جعلی برای خلیج  فارس در عراق و انفعال دستگاه سیاست خارجی

علیرضا غریب دوست

احسان هوشمند

۵

این پرونده  را در صفحه  ۲ بخوانید
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