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دهه پنجم و دغدغه کارآمدی نظام

پیشبینی «وندی شرمن»
درباره ماندن یا خروج ایران از برجام

«ونــدی شــرمن» ،سرپرســت تیــم امریکایــی در مذاکــرات
هستهایکهپیشازآندردولتبیلکلینتونجزوتیممذاکره
کننده با کره شمالی بوده ،درباره تفاوتهای مذاکرهکنندگان
کره شمالی و ایران گفت :مذاکرهکنندگان کره شمالی بیشتر معاملهمحور و ایرانیها
مذاکرهکنندگانبسیارپیچیدهتروخبرهتریهستند.بهگزارشتابناک،شرمنافزود:
«کرهشمالیازطریقمترجممذاکرهمیکندالبتهاکنونبرخیمقامهایکرهشمالی
هســتند که بخوبی زبان انگلیســی صحبت میکنند .درباره ایران باید بگویم زمان
ریاستجمهوریمحموداحمدینژاد،سعیدجلیلیمذاکرهکنندهبودوآنهافارسی
صحبــت میکردند و ما انگلیســی حــرف میزدیم ،واقعاً شــکنجه بــود ،در جریان
مذاکرات هســتهای ایران بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیسجمهوری،
محمدجواد ظریف ،مســئول مذاکره شد .او  30ســال در امریکا زندگی کرده بود و با
تکتکمذاکرهکنندگانعالیانگلیسیصحبتمیکرد .ویدربارهاینکهایرانتاچه
زمانی در برجام خواهد ماند هم افزود« :علیرغم بدگویی وزیر خارجه مایک پامپئو
درباره اینکه با ایرانیها بعد از خروج از دولت امریکا دیدار کردهام ،درک و حس من
از این دیدارها ،آن اســت که آنها اگر فکر کنند ترامپ فقط تا پایان دور اول ریاســت
جمهــوری در مقام خود میماند ،دوســت دارند برای باقــی ماندن در توافق تالش
کنند و اینکه شاید آنها بتوانند به باقی ماندن در برجام ادامه دهند و سپس با دولت
جدیــد در امریکا دوباره کار را شــروع کنند ،به نظر من ،اگر آنها فکر کنند که احتماالً
ترامپ چهار سال دیگر رئیسجمهوری میماند ،در این توافق نخواهند ماند.

اخبار

صالحی استعفا از وزارت ارشاد را تکذیب کرد

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفت :هرگونــه اســتعفا نامــهای را از ناحیه خودم
تکذیــب میکنم .به گزارش فارس ،وی که برای تماشــای تئاتر «نامیــرا» در پارک
دانشــجوحاضر شــده بــود ،درباره حضور دیرهنــگام خود در جشــنواره تئاتر فجر و
ارتباط آن با شائبه استعفا گفت :من از چهارشنبه کرمان بودم و نیمه شب جمعه
به تهران رسیدم و موفق نشدم زودتر بیایم .در اولین فرصت به جشنواره آمدم تا
کارها را تماشا کنم و این هم هیچ ربطی به بحث استعفا ندارد.

نماینده مجلس :رئیسی ،رئیس قوه قضائیه میشود

ســخنگوی کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس گفت که قرار اســت سید ابراهیم
رئیســی به جای آملی الریجانی سکاندار قوه قضائیه شود .به گزارش ایسنا ،حسن
نوروزی در جلسه علنی دیروز مجلس در جریان ارائه گزارش کمیسیون قضایی در
مورد طرح تمدید قانون شوراهای حل اختالف گفت :با توجه به اینکه آقای رئیسی
قرار است به جای آقای آملی الریجانی سکاندار قوه قضائیه شود و ما متوجه شدیم
که ایشان نظر خاصی در مورد قانون شوراهای حل اختالف دارد ،لذا مجبور شدیم
این قانون را یک سال تمدید کنیم که موقتاً اجرایی شود.
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آملی الریجانی :حرکت عظیم مردم تالشهای امریکا را خنثی کرد
در ابتدای جلســه دیروز مجمع تشــخیص مصلحت ،آیتاهلل
صــادق آملــی الریجانــی بــر تــاش مســئوالن در جهــت رفع
مشــکالت معیشتی و اشــتغال مردم و رعایت مصالح و عزت
کشــور ،تأکیــد کــرد .به گــزارش ایرنــا ،وی بــا تجلیــل از حضور
حماســی مــردم در راهپیمایــی و جشــن چهلمیــن ســالگرد
انقالب اســامی ،افــزود :امریکاییها با میلیونهــا دالر هزینه،
ماههــا صــرف وقت و بســیج رســانههای تحت اختیــار ،تالش
کردنــد یــأس و ناامیــدی را به مــردم تزریق کنند کــه با حرکت
عظیم مردم این تالشهای فریبکارانه و موذیانه ،خنثی شــد.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در ادامه با اشــاره به

بیانیه مهم رهبر معظم انقالب به مناســبت  40سالگی نظام
جمهوری اسالمی ،گفت :این پیام واقعاً پیام خاصی بود که از
متن آن احســاس میشــود که از صمیم وجود رهبری تراوش
کرده و ایشــان در کســوت پیر راه رفتهای تمام این مســیر و پیچ
و خمهــا را طــی کرده ،مشــکالت را دیده و تحلیلهای روشــن
دارد و برای آینده مردم کشــور خویش ترسیم روشنی میکند،
با مــردم مخصوصاً جوانان ســخن میگوید و اســتعداد آنها و
تــوان داخلی را مــورد توجه قرار میدهد .آملــی الریجانی ابراز
امیــدواری کــرد که این پیام در مجامع مختلف مورد بررســی و
تحلیل قرار بگیرد و برای نسل جوان تبیین شود.

واکنش دبیر شورای اطالعرسانی دولت به اظهارات زاکانی

علیرضا معزی دبیر شورای اطالعرسانی دولت در پاسخ
بــه اظهــارات علیرضــا زاکانــی گفــت :گویا از نظــر جناب
زاکانی پیامکهای ســازماندهی شده حاوی الفاظ رکیک
و تهدید به قتل ،صرفاً تذکر و تشــویقی متعارف اســت به
ماننــد همــان پالکاردهــای قم و اســتخر فــرح؛ و یادآوری
بدیهیاتــی چون پذیرش مســئولیت تشــخیص مصلحت
نظــام ،فشــار و تهدیــد نامتعــارف ! به گــزارش جماران،
وی در ادامــه افــزوده اســت :ای کاش دوســتان دلواپس،
مســئولیت ســالها توقــف مذاکــرات و بارهــا قطعنامــه
شورای امنیت را پذیرفته بودند تا امروز مسئولیتپذیری

سیاسی-حقوقی ،اینقدر نامتعارف نمینمود .به گزارش
جمــاران ،علیرضــا زاکانــی فعال سیاســی اصولگــرا گفته
بود« :تذکرات یا تشــویقات پیامکی مردم برای مسئوالن
امــری متعارف و قابل پذیرش اســت امــا تهدید اعضای
تشــخیص مصلحــت نظام توســط مســئول دفتــر جناب
آقای روحانــی پدیدهای نامتعارف و گروه فشــاری جدید
در دولــت تدبیــر و امیــد اســت ».محمود واعظــی رئیس
دفتــر رئیس جمهــوری گفته بود کــه اگر لوایــح مرتبط با
اف ای تــی اف در مجمــع تصویــب نشــود ،مســئولیت
تبعات آن را این نهاد باید بپذیرد.

تالش مخالفان برای آبستراکسیون جواب نداد

تصویبکلیاتالیحهبودجهدرمجلس
معاون امور مجلس رئیس جمهوری در گفتو گو با «ایران»:

هارمونی الیحه حفظ شود

گفت و گو
فارس

ن از رسیدن
عدد  40در ادبیات فارســی و متون دینی ما نشــا 
بــه بلوغ و تکامــل دارد .از همین رو انتظــار جامعه ایرانی از
یادداشت
حاکمان در  40ســالگی انقالب اســامی این اســت که نظام
جمهــوری بــه بلــوغ کافــی و وافــی در عرصههــای مختلف
رســیده باشــد .انقالب اســامی که به دالیل عدیدهای شکل
گرفت و با حضور حداکثری مردم به ثمر نشســت ،در ســال
های نخســتین پیــروزی خود ،با فراز و نشــیبهای بســیاری
غالمرضا
ظریفیان روبهرو شــد و این مشکالت در دو عرصه مهم این انقالب را
استاد دانشگاه
درنوردید .یکی از این عرصهها از بین بردن استقالل سیاسی
کشور بود که با وجود همه نامالیمت ها توانستهایم به جد در مقابل آن ایستادگی
کنیم و آن دیگر تالشی بود که برای منهدم کردن و آسیب زدن به اصل این انقالب
مردمی و تجزیه سرزمینی صورت گرفت .اما مردم ایران سنگ تمام گذاشتند و با
خون و جان و مال خود اجازه ندادند سرزمینی که بسیاری از مفاخر در آن بالیدند
و نهضتهای بزرگی از مشروطه گرفته تا اسالم در آن شکل گرفتند تجزیه شود.
ایــن جامعــه بعد از گذشــت  4دهــه و عبور از همــه این بحرانها انتظــار دارد
کــه هــم مدیرانش و هم فرهنگ حاکم بر نظام سیاســی ،قضایی و اداری جامعه
و همچنین مناســبات فرهنگ عمومی به بلوغ کامل رســیده باشد .به رغم نقاط
قوتــی که میتــوان برای جامعــه ایرانی برشــمرد ،اما این جامعه چــه در معنای
عمــوم مــردم و چــه در میان نخبگان دینی و علمی و سیاســی آنگونــه که بیانات
و اظهــارات آنــان حکایــت دارد ،بــا آن بلوغی که منجــر به آرامش خاطر شــده و
رضایتمندی عمیقی را سبب شود فاصله دارد.
ایــن بلــوغ بایــد مهمتریــن اثــر خــود را در کارآمدی ابعــاد مختلف سیاســی،
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی نشــان دهد .هرچند در مقایسه با گذشته اتفاقات
خوبــی رخ داده اما در مقایســه با نیازهای مردم و رشــد جامعــه ایرانی آنگونه که
پایشها نشان میدهد با آنچه که شعارهای اصلی انقالب را شکل دادهاند فاصله
داریم .بخشی از این شعارها در عرصه سیاسی مطرح بود.
هرچند در این بخش ،اســتقالل سیاسی حاصل شــد اما در تحقق شعارهایی
همچون تشــکیل احزاب قوی و ایجاد ســازمانهای مردم نهاد و همچنین آزادی
بیان با چالشها و مشکالتی روبهرو هستیم .هنوز در بخش جرم سیاسی تعریف
دقیق و درســتی ارائه نشــده و دادگاهی تحت این عنوان تشکیل نیافته است .این
نشــان میدهد که با آنچه که آرمان این جامعه بوده و برای رســیدن به آن تالش
کرده فاصله داریم .این فاصله در دینداری جامعه نیز هویداســت .جامعه ایران
همــواره دیندار بوده و انقالب اســامی هــم کمک کرده که دینــداری آگاهانهتری
را انتخــاب کند .اما همچنان با یک دینداری مطلوب و آنچه که در ســیره پیامبر و
ائمــه اطهار ما بوده فاصله داریم .شــاخصهای دینــداری جامعه در عرصههای
بینش و باور و زیست اخالقی نیازمند تالشهای خیلی جدی است و فاصلههای
معنــاداری با شــاخصهای اصلــی دارد .این امر چــه در میان مســئوالن و چه در
فرهنگ عمومی جامعه نمایان اســت .ما ایــن فاصلهها را به وضوح میبینیم و
الزم اســت برای خروج از چنین وضعیتی اولویت دهه پنجم انقالب را کارآمدی
نظام قرار دهیم .مســأله کارآمدی یکی از مســائل مهم دهه پنجم انقالب اســت
و با توجه به جمعیت بیش از  80میلیونی که بخش اعظم آن را جوانان تشــکیل
میدهــد ،فناوری اطالعــات ،آن جامعه را در معرض مقایســههای مختلف قرار
مــی دهــد و همیــن موضوع تا حــدودی کار را برای تبری جســتن از کارآمد شــدن
نظام سخت میکند .این کارآمدی باید خود را در عرصههای اقتصادی و عدالت
اجتماعی نشــان دهد و عموم جامعه آن را در زندگی خود از طریق رفاه نســبی و
اشتغال جوانان ،رتق و فتق دیوانساالری کشور ،هوشمندسازی ،شفافیت و کاهش
رانت و فساد تجربه کند.
وقتــی کارآمــدی اقتصادی شــکل بگیرد مناســبات اقتصادی جامعه شــفاف
میشود و منابع ثروت آن عادالنه توزیع میشود .عرصه جدیتر کارآمدی که جز
آرمان های اصلی انقالب هم بوده کارآمدی فرهنگی اســت .بحث اعتمادسازی
نیــز یکــی از مهمترین نیازهای دهــه پنجم انقالب اســت .ســرمایه اجتماعی که
مهمتریــن ویژگــی آن اعتماد ملت بــه دولت ،ملت به ملــت و ملت به نخبگان
اســت بایــد در این دهه شــکل عینی به خــود بگیرد .انقالب اســامی در عین اتکا
بــه ارزشهــای دینی ،میان مفاهیــم دنیای مدرن قرار گرفته و بایــد بتواند در این
دنیا حرف اساسی و جدی داشته و الگوی مناسب را بسازد .گرچه در عرصههایی
توفیقاتی داشــته اما برای رســیدن به اهداف دیگر چه پیشــرفت و توســعه و بهر ه
ت های
گیــری از فناوریهــای نوین و چه در عرصه رقابتهــای بینالمللی ظرفی 
بســیار جــدی در درون خود دارد و اگر بتواند نقــش خود را بخوبی ایفا کند ،حرفی
برای گفتن خواهد داشت .این زمینه نیز وجود دارد که مدیران ،حاکمان ،نخبگان
و روشــنفکران دســت به دست هم دهند تا بتوانیم از کاســتیهایی که کشور با آن
روبهرو است عبور کنیم.
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الیحــه بودجــه ســال  98در روزی کــه مخالفــان آن قصــد
آبستراکســیون داشــتند ،تصویــب شــد .بعــد از ظهر دیــروز در
جلســه نوبت عصر مجلس از مجمــوع  212نماینده حاضر در
صحــن 117 ،نماینــده بــه این الیحــه رأی موافــق 86 ،نفر رأی
مخالف و نهایتاً  8نفر هم رأی ممتنع دادند .این در حالی بود
که در لحظات قبل از آغاز رأیگیری تعداد حاضران در صحن
بــه  194نفــر رســیده بود و احتمال آن وجود داشــت که جلســه
از اکثریــت بیفتد .موضوعی که باعث شــد تــا علی مطهری در
خالل دفاع نوبخت ،معــاون رئیس جمهوری از بودجه بگوید
«برخــی نماینــدگان میخواهنــد کلیــات الیحه بودجــه ۱۳۹۸
رأیگیری نشــود و آبستراکســیون کنند» و از مأموران حراســت
بخواهد تا جلوی این کار را بگیرند.
در جلســه دیــروز جواد کریمی قدوســی ،محمــود صادقی،
محمــد حســننژاد ،غالمرضــا کاتــب و محمد خدابخشــی به
عنــوان مخالفــان کلیــات بودجه و علی اســدی کــرم ،عین اهلل
شریفپور ،محمد رضا تابش ،سکینه الماسی و اردشیر نوریان
نیــز بــه عنــوان موافقــان آن نطــق کردنــد .بــر اســاس گزارش
کمیســیون تلفیق که قبل از نطق موافقان و مخالفان و توســط
محمدمهــدی مفتح قرائت شــد ،بــا توجه به اجــازه دولت در
الیحــه بودجه  ،۹۸ســقف بودجــه با اصالحاتی بــه میزان هزار
و  ۷۳۹هــزار میلیــارد تومــان تعییــن و بــه صحــن علنــی ارائه
شــده اســت .بر همین اساس افزایش ســقف وام ازدواج تا 30
میلیون تومان ،ملزم شــدن آســتان قدس رضوی و مؤسســات
و بنگاههــای اقتصــادی زیرمجموعــه نیروهای مســلح و ســتاد
اجرایی فرمان امام به استثنای مواردی که مشمول اذن صریح
مقــام معظم رهبری هســتند بــه پرداخت مالیــات ،معافیت
مالیاتــی افــرادی کــه زیــر  ۲میلیــون و  750هزار تومــان در ماه
حقوق میگیرند ،امکان فروش حاملهای انرژی به کشورهای
همسایه در مناطق مرزی ،واریز  34درصد از درآمدهای نفتی
بــه صنــدوق توســعه ملــی و ...از جمله مشــخصات فنــی این
بودجه هستند.
انطباق با شرایط و درآمدهای واقعی کشور ،تعامل و توازن
بین منابع درآمدی کشــور ،توجه به نیازهای اساســی کشــور در
شرایط تحریمی ،کاهش سهم نفت در بودجه ،عملیاتی بودن
بودجــه و افزایــش بودجــه عمرانــی از  62هزار میلیــارد تومان
بــه  66هــزار میلیارد تومان در ســال آینــده از جمله محورهای
اصلــی ســخنان موافقــان الیحــه بودجــه  98در جلســه دیــروز
بــود .مخالفــان ایــن الیحــه نیــز بــر مــواردی چــون واقعبینانه
نبــودن قیمــت نفــت در بودجه ،عــدم توجه به احــکام برنامه
ششــم توســعه در بودجه ،عدم تنظیم الیحه بر اساس شرایط
تحریمی ،سیاســت نادرســت در قبــال قیمــت ارز و دالر ،عدم

تعییــن تکلیــف یارانــه پنهان ،کــم توجهی به وضعیت اقشــار
کم درآمد ،عدم وجود شفافیت در الیحه ،کافی نبودن افزایش
حقوق کارمندان و کارگران و افزایش هزینههای جاری کشور به
 ۵۴هزار میلیارد تومان تأکید داشتند.
در نهایــت نیز در جلســه دیروز محمدباقــر نوبخت ،رئیس
ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت تنها به پیشبینی
منابــع و مصــارف بودجه کشــور پرداخته اســت ،گفــت :دولت
تصمیــم گیرنده نهایی تعیین بودجه ســال آتی کشــور اســت.
وی بــا هشــدار دادن درباره تبعــات احتمالــی رد کلیات الیحه
بودجــه  98کشــور در مجلــس ،خبــر از آمــاده شــدن اصــاح
ســاختار در دولــت داد و افزود :اصالح ســاختار را دولت آماده
کرده است .شما نتوانستید برای قیمت بنزین تصمیم بگیرید
آن وقــت شــما میخواهیــد بــرای  ۹۳۴هــزار میلیــارد تومــان
تصمیم بگیرید و اصالح ساختار انجام دهید .شما دو دستگاه
را در تبصره  ۲۱نتوانســتید حذف کنید اما اینکه کلیات الیحه را
رد کنیــم تا اصالح ســاختار انجام شــود ،حرف دقیقی نیســت.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه تأکیــد کــرد :برنامــهای در 4
ســرفصل برای اصالحات ساختاری آماده شده و مقام معظم
رهبری نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی را مسئول این کار
ســاخته و البته نهایتــاً مجلس در این خصــوص تصمیمگیری
میکند.
ëëبررسی بودجه در جلسه غیرعلنی
نمایندگان البته در نوبت صبح و در شــروع کار خود جلســه
غیرعلنی داشــتند که دســتور کار آن بررســی الیحه بودجه بود.
عــاوه بر محمدباقــر نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه،
بیــژن زنگنــه وزیر نفت ،محمــود حجتی وزیر جهاد کشــاورزی
و رضــا رحمانــی وزیــر صنعــت ،معــدن و تجارت هــم حضور
داشــتند .بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در این
باره با اشــاره بــه اینکه وفاق خوبی بین دولــت و مجلس برای
موضــوع تنظیم بودجه متناســب با جنگ اقتصــادی به وجود
آمــده اســت ،گفــت :برخــی دغدغهها دربــاره نحــوه صادرات
نفت وجود داشــت که زنگنــه گزارش خوبی از نحــوه اقدامات
دربــاره صادرات بیان کرد .وی افزود :حجتی هم درباره تأمین
کاالهــای اساســی گزارش خوبــی را بیان کــرد کــه در آن درباره
تأمین نیازمندیهای کشور هم اشارهای شد .نمایندگان نیز در
بحث گرانیها هم دغدغههای جدی را بیان کردند .سخنگوی
هیــأت رئیســه بــا اشــاره به اینکــه بعــد از گــزارش وزیر صمت
بحثهــای نماینــدگان تندتر شــد ،افزود :دربــاره گرانیها قرار
شــد دولت مجدانه پیگیر باشد ،چون  ۱۱میلیارد دالر در اختیار
دولت برای تأمین کاالهای اساســی است ،خود پتانسیل خوبی
است که میتواند شرایط را متعادلتر کند.

مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت

حســینعلی امیــری معــاون امــور مجلــس ریاســت
جمهــوری معتقد اســت اگــر چه مجلس حق بررســی
الیحــه بودجــه دولــت را دارد امــا طبــق قانون اساســی
مســئول مســتقیم تدوین و اجرای الیحه بودجه دولت
اســت و لذا شایســته اســت کــه نماینــدگان محتــرم در
بررســی الیحــه بــه نحــوی عمــل کننــد کــههارمونــی و
انسجام آن از بین نرود.
آقــای رئیس جمهوری خطاب بــه مجلس گفت مطابق
اصل  126قانون اساســی ،مســئول تنظیم بودجه کشــور
رئیس جمهوری اســت .شــما هــم در دیدار بــا معاونان
پارلمانیوزارتخانههاتأکیدکردیدخارجازچارچوبهای
الیحه دولــت ،با نمایندگان رایزنی نکننــد .این دو تأکید
ناظر به چیست؟
براســاس اصل  126قانون اساسی ،مسئول برنامه و
بودجه کشــور رئیس جمهوری اســت .به همین جهت
هم هســت که مجلس شورای اســامی ابتکار عمل در
تهیــه و تنظیم قوانین در همه حوزهها در قالب طرح را
دارد ،اما در زمینه بودجه ،این سند باید به عنوان الیحه
و از ســوی دولت به مجلس ارائه شود .به عبارت دیگر،
مجلس شــورای اسالمی حق دارد در همه امور ،البته با
محدودیتهایی که در قانون اساســی وجود دارد ،طرح
قانونــی تهیه کنــد ،اما تهیــه و تصویب بودجــه با طرح
قانونــی نماینــدگان محتــرم امکانپذیر نیســت و حتماً
باید در بودجه الیحه از ســوی دولت به مجلس شورای
اسالمی ارائه شود.
دالیل این امر چیست؟
یکی از دالیل این امر هم این است که براساس اصل
 126قانون اساسی ،مسئول برنامه و بودجه کشور رئیس
جمهوری اســت و رئیس جمهوری اســت کــه از طریق
اعضای دولت و بخش اجرایی ،ســند بودجه و برنامه را
اجرایی میکند .لذا آنکه آقای رئیس جمهوری گفتند و
من هم در جلسه معاونان پارلمانی گفتم ،ناظر بر این
ک هارمونی و هماهنگی
بــود که الیحــه بودجه دارای یــ 
اســت و منظومهای اســت که احکام آن به هم وابســته
است.
منظور از اینهارمونی چیست؟
بــه طــور کلــی در الیحــه بودجــه ،میــان درآمدهــا و
هزینههای کشور ترازبندی شده است .در این شرایط اگر
وزارتخانهای بخواهد به صورت بخشــی نگاه کند و تنها
متناســب با اقتضائات بخش خود تغییراتی در بودجه
ایجــاد کنــد ،در اجــرای بودجــه که مهمترین ســند یک
ساله کشور است ،مشکالتی پیش خواهد آمد .بنابراین
تأکیــد کردیم و معــاون اول محترم هم بخشــنامه کرد

کــه همه اعضای دولــت باید از الیحــه دولت ،یکپارچه
دفاع کننــد .به خاطر اینکه همه مالحظاتی که اعضای
محترم دولت درباره بودجه بخش خودشــان داشــتند،
پیش از تنظیم یا تقدیم آن به مجلس ،هم در سازمان
برنامــه و بودجــه و هــم در خــود دولت مورد نظــر قرار
گرفتــه اســت .بــه اضافــه اینکــه درآمدهــا و هزینههای
کشــور معلــوم اســت .اگر موقعی بــا پیشــنهاد نماینده
محترمی یــا پیگیری یک دســتگاه اجرایــی بودجه یک
دســتگاه تغییر کند ،این طور نیســت که از جای دیگری
بر درآمدها افزوده شــود ،زیرا سقف بودجه نباید تغییر
کنــد .جــای دیگری آســیب میبینــد و هارمونــی الیحه
بودجه آسیب میبیند.
با آنچه که تاکنون در کمیسیون تلفیق صورت گرفت ،آیا
این مالحظات رعایت شد؟
نماینده محتــرم دولت
در موضوع برنامه و بودجه
ســازمان برنامــه و بودجــه
اســت .به صورت مشــترک
از ســوی معاونــت امــور
مجلــس رئیــس جمهوری
و رئیــس ســازمان برنامه و
بودجــه رصدهایــی انجــام
میشــود .آقــای دکتــر
نوبخــت بــه عنــوان رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه
ازجمع جبری آنچه در کمیســیون تلفیق اتفاق افتاده
بود ،راضی بود و میگفت که در کل رعایت بخشــنامه
معــاون اول محتــرم رئیــس جمهــوری رعایت شــده
است ،اما ما دســتگاههایی هم داشتیم که کارشناسان
آنــان بــه برخــی از نماینــدگان محتــرم یــا کمیســیون
تلفیــق مراجعــه کردنــد کــه آن هــم در جای خــود در
داخل دولت درباره آن بحث شد.
قبل از اینکه دولت الیحه را به مجلس ارسال کند ،رهبری
نکاتــی دربــاره بودجه داشــتند و باعث شــد کــه دولت
بار دیگــر بودجه را بررســی و اصالحاتــی روی آن اعمال
کند .اکنــون هم رئیــس مجلس گفته اســت کــه رهبری
مالحظات دیگــری دارنــد .فکر میکنید ایــن مالحظات
جدیدچیست؟
مــن دقیقاً از آنچه آقای دکتر الریجانی به آن اشــاره
کــرد ،اطالع نــدارم و در جریان جزئیات آن نیســتم .اما
قبــل از اینکــه الیحه بودجه از ســوی دولــت به مجلس
شــورای اســامی ارائه شــود ،مالحظات و رهنمودهای
مقام معظــم رهبری در الیحه بودجه اعمال شــد و به
همین جهــت هم بود که با وصــف اینکه الیحه بودجه
تا  15آذرماه آماده بود ،اما کمتر از سه هفته موارد مورد
نظر مقام معظم رهبری در بودجه سال  98اعمال و به
مجلس شورای اسالمی ارائه شد.

بررسی چالشهای انقالب اسالمی در دهه پنجم
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چالشهای انقالب اسالمی در دهه پنجم
طی دو روز در پژوهشــگاه علوم انســانی و
مطالعات فرهنگی به بحث گذاشته شد.
عــدول از اهداف و اصول اقتصادی تبیین
شــده در قانون اساسی ،تصلب در عرصه
آزاداندیشــی ،دوپاره بودن نظام سیاســی
و نقــد رویکردهــای سیاســت خارجــی از
جمله آســیبها و چالشهایی بود که در
دیدگاه کارشناســان حاضر در این نشست
مطرح شــد .به گزارش جماران ،علیرضا
بهشــتی از ســخنرانان این نشست با بیان
اینکه ایده پیشــرفت و توسعه اصلیترین
آرزو و پایدارتریــن مطالبــه ملــی جامعــه
ایرانی باقی مانده است ،چارچوب اصول
اقتصادیقانوناساسیجمهوریاسالمی
رابهنظریهتوسعه انسانینزدیک دانست
و با بیان اینکه ،بویــژه پس از پایان جنگ،
شــیوه برنامهریزی توســعه در کشور ما به
هیــچ وجه بــا آنچه کــه در قانون اساســی
پیشبینی شــده بــود ،ســازگاری نداشــته
است،گفت«:گاهیهمکهبرخیدولتها
خواســتهاند حرکتهایی در جهت ایجاد
نوعی از روابط عادالنه را در جامعه ایجاد
کنند ،متأســفانه به مفاهیم بسیط و ساده
از برابری متمســک شــدهاند و حاصل آن
همچنــان کــه در نظامهــای نئولیبرالی و

نئومحافظهکارحاکمبرجهانامروزاتفاق
میافتــد ،نابرابریهــا و بیعدالتیهــای
بیشــتر بوده اســت ».این اســتاد دانشــگاه
بــا تأکید بــر اینکه آنچــه ما در کشــور خود
داریــم ،به زحمت میتــوان نامش را یک
نظام نومحافظهکار یا نئولیبرال گذاشــت
و کاریکاتور ناقصی از آن در کشور ما حاکم
شــده اســت ،افــزود« :مــن نمیخواهــم
بگویــم کــه بایــد به ســمت سوسیالیســم
رویم ،اما میخواهم بگویم که بن بستها
باعث شده که این افراد نیز به بازاندیشی
در راهی که آمدهاند ،بپردازند».
ســعید زیبــاکالم ،دیگر ســخنران این
مراسم نیز سخنان خود را به موانع آزادی
اندیشــیدن اختصــاص داد و گفــت« :مــا
در کشــورمان نوعی رفتارمیکنیم که فرد
منتقــد و آزاداندیــش از درون پژمــرده و
منصــرف میشــود .در ادامه نیــز فضایی
منفــی علیــه پژوهشــگر منتقــد ایجــاد
میشــود .در نتیجه فرد منتقد فشــارهای
روانشناختی ،اجتماعی و مالی و اقتصادی
را تجربــه میکنــد و آزاداندیشــی بــه طور
مستمر سرکوب میشود ».زیباکالم ادامه
داد« :ســرکوب آزاداندیشــی بخــش قابل
توجهــی از فرهنــگ ماســت و در جــان
مــا عمیقــاً خانــه کرده اســت .باید بســیار

تدریجی هرگونه ظهورات آزادی اندیشــه
و اندیشــیدن را بویــژه در عرصــه عمومی
تحمل کنیم و نسبت به سرکوب آن در هر
جا حساس شویم و اعتراض کنیم».
حمیدرضــا جالییپــور در ســخنانی با
بیــان اینکــه گروههــای مختلف در کشــور
نظــام جمهوری اســامی را با ســنخهای
متفاوتــی توصیــف و تبییــن میکننــد،
«حکومــت اســامی» و «مــردم ســاالری
دینی» را دو ســنخ متفاوت اما مهم از این
انــواع ارزیابی کرد و در تبیین آســیبهای
برآمــده از ایــن تفــاوت اندیشــهای گفت:
«متأسفانه ،بخشی از حکومت کار بخش
دیگــر را خنثی میکند .مــن اصالً کاری به
مخالفتهــای بیرونــی نــدارم و بحثم در
داخل نظام است .یکی به نام دیپلماسی
نرمــال این کار را انجــام میدهد و دیگری
هم به نــام دیپلماســی اســتثنایی چنین
کاری میکنــد ».جالییپــور با بیــان اینکه
دوپاره بودن نظام سیاسی بسیار پرهزینه
شــده اســت ،گفت« :دولت مــوازی خرج
باالیی پیــدا کرده و درآمدهــای اقتصادی
کالن کشور حریف این هزینهها نمیشوند
و کارایــی تــا جایی پایین آمده کــه مردم را
ناراضیکردهاست...مهمترینکاراساسی
که در کشور باید انجام شود ،همآوردن این
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دوپارگــی در نظــام به نفع دولت رســمی
اســت .بهتریــن شــیوه بــرای ایــن کار نیــز
این اســت که از باال انجام شــود .لذا بسیار
خــوب اســت کــه بعــد از  40ســال کاری
انجام شــود که این دوپارگی همآمده و ما
نظامی یکپارچــه را به نمایش بگذاریم».
بخش دیگر نشســت بررسی چالشهای
انقالب اسالمی در دهه پنجم با محوریت
استقاللنیزباسخنرانیالههکوالییبرگزار
شــد .کوالیی با اشــاره بــه تاریخ سرشــار از
مداخــات خارجــی کــه ســبب اهمیــت
موضوع اســتقالل در جامعه ایران شــده
است ،گفت« :نگاه به شرق ما نباید ناشی

از تحریمهایــی باشــد کــه از جانــب غرب
وضع میشود .زیرا در چنین حالتی شرق
میداند که ما از ســر ناچاری به ســراغش
رفتهایــم و در ایــن میــان هــر رفتــاری کــه
دوســت دارد بــا ما میکند .از ســر ناچاری
به ســراغ شــرق رفتــن ،مــا را وارد فضایی
میکند که تعیین کننده اصلی آن دیگر ما
نیستیم .سیاســت نگاه به شرق این است
که ما در عین اینکه به شــرق توجه داریم،
غرب را هم داشته باشیم .یعنی هم شرق
را داشــته باشــیم هم غــرب را و ایــن دو را
متقابالً از هم بترسانیم ».وی در پاسخ به
این پرســش کــه آیا میتوان بــرای مقابله

بــا اســتبداد از قدرتهــای خارجی کمک
گرفت ،گفت« :من معتقــدم تاریخ خود
درسهــای خوبی میتوانــد در این زمینه
بــه ما دهد ،تاریخ ما نشــان داده که تقابل
روس و انگلیس باعث شده تا جریانهای
آزادیخــواه و یــا اقتدارگــرا متناســب بــا
رویکردهایی که این دولتها داشــتند ،در
یکصد سال اخیر به یکی از آنها پناه ببرند.
پناه بردن به قدرتهای خارجی نه تنها به
شکلی تاریخی بلکه همواره وجود داشته
اســت ،اما در مقاطع مختلف ثابت شــده
که دل نیروهای خارجی برای منافع مردم
در هیچ سرزمینی نسوخته است».

