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سرمقاله

فصل تازه درتنش روابط ایران و 
اروپا

ادامه از صفحه یک
وضع  این  بروز  در  طرف  کدام  که  این 
داشت،  را  تقصیر  و  مسئولیت  بیشترین 
بود  این  مهم  اما  نیست  مجال  این  موضوع 
مماشات  از  تابعی  اروپا   - تهران  روابط  که 
طرفین برای حفظ همان حداقل باقی مانده 
در تعامالت بود. طرف ها به رغم انتقادها و 
دلخوری ها از هم، تالش برای یافتن ایده های 
تا  روند  این  می دادند.  ادامه  را  راهگشا 
احیای  به  امیدها  که  داشت  ادامه  هنگامی 
برجام هنوز جای خود را به سرخوردگی های 

متقابل نداده بود. 
اکنون اما تنش در روابط، بار دیگر به نقطه 
جوش خود نزدیک شده است. موارد اختالفی 
بیش از آنچه هست که در گذشته بود. به 
گذشته  در  اگر  گفت؛  می توان  دیگر  عبارت 
و برای دستیابی به راه های تعامل سازنده، از 
دیگر موارد اختالفی چشم پوشی می شد ولی 

حاال همه آنها به عالوه مواردی تازه ت
پاسداران  سپاه  اوکراین،  جنگ  مانند  ر 
موضوع  دو  همپوشانی  ولی  انگاری  جدا  و 
پادمانی  اختالفات  و  برجامی  گفت وگوهای 
تهران با آژانس بین المللی انرژی هسته ای، 
روابط  سرانجام  و  داخلی  ناآرامی های 
منطقه ای ایران در دستور کار اروپاییان قرار 
گرفته است. عالوه براین، تهران زیر بار جنگ 
نرم گسترده و کم بدیلی قرار گرفته که عرصه 
را برای روابط خارجی آن سخت تر از هر زمان 

کرده است. 
اجالس فصلی پارلمان اروپا در استراسبورگ 
به  رو  تنش  ماحصل  به گونه ای  است  قرار 
تصمیم  در  را  اروپا  و  تهران  روابط  تزاید 
درحالی  این  کند.  رونمایی  خود  پنج شنبه 
است که دولت های اروپایی زیر فشار افکار 
و  واشنگتن  وپنهان  پیدا  البی های  عمومی، 
از  بیشتر  هرچه  دوری  برای  دولت ها  دیگر 
تهران قرار دارند. بدیهی است تصمیم پارلمان 
اروپا می تواند چشم اندازی را ترسیم کند که 
دولت های اروپایی بیرون از این تصمیم، به 
سختی خواهند توانست بر آن چیره شوند. 
اما تصمیم اجالس استراسبورگ چه خواهد 
پایانی  این تصمیم که در قطعنامه  آیا  بود؟ 
اجالس اعالم می شود، نقطه پایانی در روابط 
پر از مماشات تهران و اروپاست و قرار است 

نقطه عطفی دیگر در این باره باشد؟
یافته  شکل  اجماع  به  پایانی  قطعنامه  آیا 
کنونی علیه تهران استحکام و گستره بیشتری 
خواهد بخشید یا همچنان تابعی از مالحظات 
با  خود  روابط  ادامه  در  اروپایی  دولت های 
تهران - به ویژه حفظ آخرین روزنه های امید 

به احیای برجام - خواهد بود؟
در  اروپاییان  این که  است  روشن  آنچه 
حلقه  بر  گام،  به  گام  و  خطی  راهبردی 
نه  اما  افزوده اند  تهران  علیه  خود  فشارهای 
به این معنا که بخواهند به همه چیز پایان 
دهند. از این رو ماهیت قطعنامه پایانی که 
انقالب  کانون توجه خود را »سپاه پاسداران 
نوع  بیانگر  می تواند  داده،  قرار  اسالمی« 
رویکرد اروپاییان در روابط جاری خود با تهران 
باشد. تحریم بخشی از نهادها و سازمان های 
خواندن  تروریست  یا  و  کامل  تحریم  سپاه؛ 
معنای  در  است.  معنا  نهاد، حاوی سه  این 
اما  کرده اند  کج  همچنان  اروپاییان  نخست، 
نریخته اند. به عبارتی تحریم اشخاص و برخی 
پایان  امری  سپاه،  به  وابسته  سازمان های 
بخش به روابط نیست. این امر می تواند هر 
زمان اصالح شود. معنای دوم؛ یعنی تحریم 
سازی  فرسوده  برای  اقدام  مفهوم  به  کامل 
که  سوم  معنای  بود.  خواهد  ایران  اقتصاد 
است،  پاسداران  سپاه  خواندن  تروریستی 
می تواند همان نقطه جوش در روابط را رقم 
بزند. در این صورت باید پذیرفت که اروپاییان 
قبال  در  را  گذشته  از  متفاوت  مسیری 

حاکمیت سیاسی ایران در پیش گرفته اند. 
دولت های  که  بنماید  چنین  است  ممکن 
اروپایی به ویژه تروئیکای اروپایی که بیشتر 
ایران  با  روابط  در  را  قاره  این  دولت های 
افزایش  جلودار  اکنون  می کنند،  نمایندگی 
که  نیست  آن  معنای  به  اما  هستند  تنش 
مشترک  موضع  یک  در  تمامی  به  سه  این 
اتحادیه  اعضای  دیگر  همچنین  دارند.  قرار 
که  نمی اندیشند  همانگونه  الزاما،  نیز  اروپا 
لندن به عنوان بازیگری بیرون از این اتحادیه 

می خواهد به آنان بقبوالند.  
اجالس  پایانی  قطعنامه  به  چیز  همه 
استراسبورگ بستگی دارد آن هم با قبول این 
اروپا  تزاید تهران و  به  واقعیت که تنش رو 
تجربه  در حال  را  گذشته  از  متفاوت  روندی 

کردن است.

اخبار

اطالعیه وزارت دفاع در مورد 
علیرضا اکبری

با  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت 
جامعه  از  قدردانی  ضمن  ای  اطالعیه  صدور 
اطالعاتی کشور و قوه قضائیه در برخورد قاطع با 
خائنان به امنیت ملی اعالم کرد: علیرضا اکبری 
در هیچ دوره وزارت دفاع سابقه معاون وزیر را 

نداشته است.
در این اطالعیه آمده است از آنجا که وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان یکی از 
ارکان اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران همواره 
آماج کید و حیله بوده و هست، مسئولین این 
وزارتخانه در ادوار مختلف در فرآیند بکارگیری 
افراد با هدف مقابله با انحرافات و هجمه های 
ضد امنیتی دشمنان علیه خادمان ملت، همه 

همت خویش را به کار بسته اند.
در ادامه این پیام با اشاره به پایان مسئولیت 
مطالعات  دفتر  رئیس  سمت  در  نامبرده 
دفاعی در سال ۱۳۸۱ و موافقت با در خواست 
اکبری  است؛علیرضا  آمده  وی  بازنشستگی 
پس از جدایی از وزارت دفاع در روندی مغایر 
با فعالیت های گذشته با روی گرداندن از آیه 
ِّکَ فَارْغَْب “  شریف “ فَإِذَا فَرَغَْت فَانَْصْب  وَإِلَی رَب
به سابقه خویش پشت پا  زده و با گرفتار شدن 
در هوای نفس، آغازگر پرونده خیانت به نظام و 
ملت شریف ایران شد و در سراشیبی سقوط و 

انحطاط قرار گرفت.
مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت 
نامبرده  خائنانه  اعمال  از  انزجار  اعالم  ضمن 
به ملت شریف ایران اطمینان می دهد که با 
حراست  دائمی،  مراقبت  و  هوشیاری  جدیت، 
از دستاورهای عرصه ماموریتی را در دستور کار 

دارد.

توصیه های بودجه ای قالیباف
گفت:  بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه امروز 
این کمیسیون حضور یافت و توصیه هایی به ما 

درباره بررسی الیحه بودجه سال آینده کرد.
به گزارش مهر، رحیم زارع در تشریح جلسه 
کمیسیون  ماه(  دی   ۲۶ )دوشنبه  دیروز  صبح 
تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: در ابتدای 
جلسه امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 
و  قوت  نقاط  و  یافت  حضور  اسالمی  شورای 
ضعف الیحه بودجه سال آینده کشور را تشریح 

کرد.
وی بیان کرد: رئیس مجلس شورای اسالمی 
بررسی  باید در  را که  راهی  و نقشه  دغدغه ها 
الیحه بودجه سال آینده مدنظر قرار گیرد، مطرح 
کرد. تأکید قالیباف بر این بود که به سقف بودجه 
مالی جلوگیری  انضباطی  بی  از  نشود،  اضافه 
کنیم و در مواردی که بیش برآورد وجود دارد، 

منابع و مصارف واقعی باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ 
تصریح کرد: رئیس مجلس نقشه راهی درباره 
و  کوچک  کارهای  و  کسب  مالیاتی  تخفیف 
حمایت از کسب و کارها در فضای مجازی و 
توجه به حوزه های اشتغال، معیشت و مسکن 
داشت که در جریان بررسی جزئیات بودجه در 

نظر خواهیم گرفت.
زارع با اشاره به اینکه امروز ما بخش مصارف 
الیحه بودجه سال آینده را با حضور میرکاظمی 
موضوع  کرد:  تأکید  دادیم،  قرار  بررسی  مورد 
مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
بررسی  مورد  بودجه  در  یارانه ها  هدفمندی  و 
قرار گرفت. دولت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای 
بینی کرده که ۱۰۴ هزار میلیارد  یارانه ها پیش 

تومان برای یارانه نان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: دولت در الیحه بودجه سال آینده 
افزایش حقوق ۲۰ درصدی را برای کارکنان دولت 
پیش بینی کرده و حداقل حقوق هم ۷ میلیون 
مالیاتی حقوق  معافیت  و سقف  است  تومان 
هم ۷ میلیون تومان است. سخنگوی کمیسیون 
تلفیق بودجه گفت: ایجاد صندوق های پیشرفت 
در استان ها هم در بودجه سال آتی آمده است 
که برای هر استان هزار میلیارد تومان اعتبار در 
نظر گرفته شده است. ۱۵ هزار میلیارد تومان 
برای صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش بینی شده 
است. ۱۰ درصد منابع هدفمندی یارانه ها یعنی 
۶۹ هزار میلیارد تومان آن برای حوزه سالمت و 
۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم برای پزشک 

خانواده در نظر گرفته شده است.

به گفته نیکزاد توسعه عدالت اجتماعی با رونق تولید 
و خلق ثروت بسیار مهم و اساسی است ولی به نظر 
این  از  منسجم تر  باید  دولت  اقتصادی  تیم  می رسد 
عمل کند تا مردم شاهد تغییرات روزانه قیمت ها در 
بازار نباشند. وی همراهی مجلس را با دولت در حل 
مشکالت اشتغال، مسکن و معیشت مردم یادآور شد و 
خاطرنشان کرد: این جفا در حق مردم است که روزی 
در این کشور تولید مرغ مازاد و روز دیگر کمبود عرضه 

مرغ و سایر اقالم را شاهد باشیم.
پایان ماه عسل دولت و مجلس

از  نیکزاد در حالی مطرح می شود که  صحبت های 
وزرای  استیضاح  طرح  موضوع  گذشته  سال  ماه  دی 
اقتصادی دولت با فاطمی امین وزیر صمت آغاز شد. در 
دی ماه پارسال برخی از نمایندگان با محورت لطف الله 
وزیر  استیضاح  طرح  قزوین  مردم  نماینده  سیاهکلی 
صمت را کلید زدند. این طرح چند ماه به دالیل مختلف 
وصول  اعالم  امسال  بودجه  الیحه  بررسی  جمله  از 
نشد و در نهایت نیز پس از کش و قوس های فراوان 
فاطمی امین توانست دوباره رای اعتماد نمایندگان را 
جلب کند. موضوع بعدی بحث حجت عبدالملکی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که هر چند کارش به 
استیضاح نرسیده و خود از مقامش استعفا داد، اما در 
همان زمان برخی از کارشناسان اعالم کردند که اگر وی 
از مقامش کناره گیری نمی کرد قطعاً از سوی مجلس 

استیضاح و برکنار می شد.
پس از آن مجلس با سوال از برخی وزرا و کارت زرد 
دادن به آنها روند اجرایی دولت سیزدهم را مورد نقد قرار 
داد. در واقع در همان زمان هم که موضوع استیضاح 
و  نمایندگان  از  برخی  بود،  مطرح شده  وزیر صمت 
کارشناسان معتقد بودند سایر وزرای اقتصادی مانند 
وزیر  اقتصاد و وزیر کشاورزی در اولویت استیضاح 

نسبت به فاطمی امین قرار دارد.
همان  از  معتقدند  ناظران  برخی  رابطه  همین  در 
و  دولت  ماه عسل  دولت سیزدهم،  ابتدایی  ماه های 
مجلس تمام شده و حاال پس از نزدیک به یکسال و 
نیم، مجلسی ها به گونه ای از عملکرد کابینه انتقاد دارند 
که تنها به گفته نایب رئیس مجلس، ۹ نفر از وزرای 
طرح استیضاحشان به هیات رئیسه تقدیم شده است. 
البته پیش از این نیز بسیاری از نمایندگان معتقد بودند 
که الزم است دولت نسبت به انتخاب مجدد و تجدید 
نظر نسبت به برخی وزرا اقدام فوری کند. چرا که با 
توجه به تشدید روز افزون مشکالت اقتصادی و عدم 
برون رفت از آنها، عملکرد دولت برای مدیریت و مهار 
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بسیار کند بوده 

است.
صدای مخالف استیضاح از سوی برخی نمایندگان

البته برخی نمایندگان نیز این حجم از استیضاح و 
و  را در شرایط کنونی مناسب ندیده  به دولت  فشار 
به عنوان مثال   خواستار تجدید نظر در آن هستند. 
داخلی  امور  کمیسیون  عضو  محمدصالحی  حسین 
ایسنا  با  وگو  گفت  در  مجلس  در  شوراها  و  کشور 

در  متعدد  های  استیضاح  طرح  ریشه  به  اشاره  با 
از وزرا در مجموعه دولت  برخی  بیان کرد:  مجلس، 
در اداره زیرمجموعه های خود دارای ایراداتی هستند و 
ضعف هایی در زیرمجموعه های استانی دیده می شود. 
این امر سبب می شود تا نمایندگان از وضعیت نگران 
شوند، اما روی هم رفته با توجه به شرایط خاص کشور 
هرگونه استیضاح به نوعی پسندیده نیست و بنده نیز 

مخالف طرح استیضاح های متعدد در مجلس هستم.
وی در ادامه اظهار کرد: ممکن برخی از استیضاح ها 
را بنده امضا کرده باشم اما در کل مخالف استیضاح 
هستم و نظرم بر ماندن وزیر است؛ چراکه شرایط کشور 
خیلی مساعد نیست و این استیضاح های متعدد سبب 
ایجاد ناامیدی در بین مردم می شود. ما باید امیدواری 
را به مردم بازگردانیم. ایراداتی در عملکرد برخی از وزرا 
آنها منتقل می شود در  اما زمانی که به  وجود دارد 

مسیر اصالح آن گام بر می دارند.
نماینده مردم فریدن و فریدونشهر در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: زمانی که ایرادات به وزرا منتقل 

می شوند بعضا به زیرمجموعه خود هشدار می دهند 
و مشکالت برطرف می شود. استیضاح باید یک ابزار 
در  برداشتن  گام  منظور  به  وزیر  برای  دهنده  تکان 
مسیر اصالح ایرادات و نقص های موجود باشد. بنده 
اگر استیضاحی را امضا کنم و ببینم که وزیر در جهت 
حل مشکالت گام برداشته دیگر نیازی نمی بینم که 
استیضاح را دنبال کنم. ممکن است برخی از نمایندگان 
نیز  اخطار  و  تذکر  با  و  باشند  داشته  ملی  مشکالت 
مشکل آنها حل نشده باشد در اینجا استیضاح حق 

نماینده است.
مسائل  خصوص  در  اما  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
در  را  پیگیری  دستور  وزیر  تذکر  با  بعضا  که  محلی 
جهت حل مشکل صادر می کند دیگر دنبال کردن 
استیضاح معنایی ندارد. اگر سواالت و درخواست های 
نمایندگان از وزرا در سطح ملی نباشد اصال استیضاح 
معنایی ندارد؛ برخی از این درخواست های استیضاح 
با این هدف است که تکان دهنده باشد و وزرا با همت 

بیشتری در مسیر حل مشکل گام بردارند.

وی افزود: در استیضاح وزیر صمت دیدیم که وزیر 
به مجلس آمد اما حتی رای باالتری از مجلس نسبت 
به دور اول اخذ کرد. درخواست استیضاح چند نماینده 
از یک وزیر به منزله مخالفت کل مجلس با آن وزیر 
درخواست  از  بعد  وزرا  حتی  است  ممکن  نیست. 
آگاهی  ارائه کنند که موجب  را  استیضاح توضیحاتی 
بیشتری نمایندگان شود. مطمئن باشید تعامل بین 
مجلس و دولت وجود دارد. هدف مجلس و دولت باید 
خدمت بیشتر به مردم باشد. بنده فرقی بین دولت و 
مجلس قائل نیستم. هر دو خدمتگزار مردم هستیم. 
ان شاءالله همه دست به دست هم دهیم تا مشکالت 

کمتر شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: مجلس و دولت باید 
به سمت تعامل بیشتر با یکدیگر گام بردارند و اگر در 
حوزه ای مشکالتی وجود دارد دست به دست هم داده 
و با تعامل مشکل را حل کنند. این تعامل منجر به 
ناامیدی بیشتر دشمن و امیدواری بیشتر مردم خواهد 

شد.

دومین رویداد مطالعات پارلمان با حضور اساتید و صاحب نظران 
اصالح  الزامات  محوریت  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  و 
ساختاری نظام بودجه ریزی در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.

در همین رابطه محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در این 
نشست با اشاره به اشکاالت بودجه نویسی دولت بیان کرد: بودجه 
ای که دولت ها می نویسند معموالً دارای این ایراد است که هزینه ها 
قطعی اما درآمدها غیر قطعی است و این موضوع در نهایت کسری 
بودجه به عنوان ام الخبائث را ایجاد می کند. عموماً دولت ها به دنبال 
این هستند که از سهم صندوق توسعه بکاهند و وارد بودجه های 

سنواتی کنند و امورات جاری را پرداخت کنند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت نظرات کارشناسی در بودجه نویسی 
بیان کرد: مشکل در مجلس بر خالف دولت، مربوط به کارشناسی 
نبودن تصویب بودجه است. ساالنه حدود ۸۰۰۰ پیشنهاد در مجلس 
مطرح می شود که بیش از ۷۰۰۰ پیشنهاد مربوط به نمایندگان دولت 

است که در دولت نتوانسته اند بودجه بگیرند.
شورای  مجلس  در  حیدریه  تربت  مردم  نماینده  زنگنه،  محسن 
اسالمی با اشاره به تشکیل کمیته اصالح ساختار بودجه ذیل کمیسیون 
برنامه و بودجه، به فرایند تصویب ماده واحده برخی احکام اصالح 
ساختار اشاره کرد و تصریح کرد: در فرآیند تصویب، موارد اساسی 
و مهم آن حذف شده است و حتی در الیحه بودجه دولت سیزدهم 

موارد باقی مانده و تصویب شده آن قانون رعایت نشده بود.
وی با اشاره به دالیل عدم انجام اصالح ساختاری بودجه، تصریح 
کرد: تعارض منافع نمی گذارد این رویه غلط اصالح شود زیرا نفع 
دولت و مجلس در این است که این فرایند بودجه ریزی اصالح نشود 
لذا اولین قدم برای اصالح ساختار عزم است و به صراحت می توان 

گفت که این عزم وجود ندارد.
زنگنه  در ادامه با اشاره به مثال هایی در خصوص نقش تعارض 
منافع در پیگیری منافع عمومی، تاکید کرد: چرا با وجود تصریح به 
بستن حساب های شرکت نفت در احکام، هنوز این اتفاق رخ نداده 
است؟ در خصوص شرکت های دولتی نیز احکامی تعریف شده اما 

در عمل انجام نمی شود.
محمد صادق امامیان، بنیانگذار اندیشکده حکمرانی و عضو هیأت 

علمی دانشگاه امیرکبیر  به چالش های موجود در عرصه حکمرانی 
مانند تورم اسنادی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ما به نوعی از 
تورم سیاستی دچار شده ایم که به دنبال آن، به جهت پیچیدگی ها و 
تعارض های موجود سیاست ها، در عمل دچار خالء سیاستی هستیم.

چالش  عرصه،  این  در  دیگر  چالش  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
اجراپذیری سیاست ها است که در کشور ما به صورت تشدید شده ای، 
تبدیل سیاست ها از روی کاغذ تا واقعت دچار فاصله است. اولین آن 
ابزار بودن بودجه برای خرده سیاست ها و بده بستان های سیاستی 
است و به عنوان ابزار اصلی مجلس برای رایزنی های این حوزه استفاده 

می شود
به  اشاره  با  امیرکبیر  مرتضی زمانیان عضو هیأت علمی دانشگاه 
مشکل هر ساله بودجه ریزی کشور بیان کرد: در نظام بودجه ریزی 
ایران متاسفانه یک خالء جدی وجود دارد و مشخص نمی شود که هر 

سیاست بودجه ای برای تحقق چه هدفی انجام می شود.
وی در خصوص رویکرد انبساطی بودجه در ۳۰ سال اخیر، خاطر 
نشان کرد: بر اساس مطالعات و داده های بررسی شده افزایش هزینه 
کرد دولت، اثر چشمگیری برای تحریک مثبت اقتصاد نداشته است. 
زیرا یک تعریف ستنی وجود دارد که رکود در پس کاهش تقاضا اتفاق 
افتاده است در حالی که ممکن است رکود به جهت شوک در عرضه 
به دنبال تحریم یا شوک نفتی رخ بدهد و در کرونا این امر بیشتر 

خود را نشان داد.
نیلوفر دمنه، مشاور معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه  با 
اشاره به ریشه های نهادی عوامل کسری بودجه، بیان کرد: با توجه به 
نگاه رفاه حداکثری در سیاست دولت ها و عدم توجه به ایجاد منابع 
پایدار در کنار عدم شفافیت در اطالعات و آمار بودجه و عدم وجود 
سیستم بازخورددهی به سیاست گذار، ناترازی های زیادی در عرصه 

اقتصاد ایجاد شده است.
دمنه با اشاره به اهمیت کارآمدی بودجه بخش های مختلف دولت 
گفت: در دنیا رویه ای برای تعیین اندازه دولت و کارآمدی هزینه ی 
بخش های مختلف آن به نام بازبینی هزینه ها وجود دارد که دولت 
هر ساله به عنوان بخشی از الیحه هیچ نهادی مسئولیت شناسایی و 

حذف بودجه نهادهای ناکارآمد را ندارد.

بودجه بخش های  کارآمدی  اهمیت  به  تاکید  با  ادامه  در  وی 
مختلف دولت، تصریح کرد: در دنیا رویه ای برای تعیین اندازه 
دولت و کارآمدی هزینه ی بخش های مختلف آن به نام بازبینی 
هزینه ها وجود دارد که دولت هر ساله به عنوان بخشی از الیحه 
بودجه به پارلمان ها ارائه می کند و نهادهای ناکارآمد و هزینه های 
آن را از بودجه حذف می کند در حالی که در ایران این مسئله 

مغقول است.
غالمرضا تاجگردون، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
در خصوص مسئله ریشه ای تعارض دولت و مجلس در بوجه نویسی، 
بیان کرد: دولت بر اساس اصل ۱۲۶ و ۷۵ استدالل می کند که بودجه 
برای امور اجرایی و اداری استخدامی اوست. دولت در بودجه سه 
کارکرد دارد، جمع کردن درآمد و هزینه کردن که ایجاد تعادل بین 
این دو مورد امکان پذیر نیست. دولت ها اهداف و رویکردهای سیاسی 
خود را وارد این فرایند می کنند و مجلس نیز با نگاه های سیاسی خود 
بر مهم ترین ابزار اعمال قدرت خود یعنی بودجه اعمال نفوذ می کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: دولت ها در اقتصاد سیاسی با ابزار بودجه 
بر نهادهای حاکمیتی که برای دولت محدودیت ایجاد می کنند اعمال 

فشار می کنند و بودجه کمتری را تخصیص می دهند.
کریم بیات، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه 
تربیت مدرس با تشریح مدل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به آسیب 
شناسی آن پرداخت و گفت: آسیب های این مدل را در دو دسته برون 
سازمانی شامل تفاوت در مدل های اجرایی )برنامه - فعالیت و برنامه 
- خدمت - فعالیت(، ضعف در پوشش ماموریت های دستگاه های 
اجرایی توسط برنامه ها، فعالیت ها و ضعف در سنجه های تعریف 
شده، ناهمسانی در ساختارهای مالی و بودجه ای کشور و ناهمسانی 
روشهای سازمان های نظارتی و درون سازمانی که شامل عدم وجود 
باور به عملکرد، توجه ناکافی به آموزش بدنه کارشناسی، ناکافی بودن 

اطالعات و داده های مورد نیاز می توان تقسیم کرد.
بیات در ادامه بیان کرد: با عدم پیاده سازی درست مدل بودجه 
ریزی مبتنی بر عملکرد ۳۵ درصد کل بودجه در واقع حیف و میل می 
شود و این مسئله ضرورت اصالح ساختاری بودجه ریزی مبتنی بر 

عملکرد را نشان می دهد.

» ابتکار« بررسی می کند

کابینه سیزدهم زیر ضرب استیضاح
گروه سیاسی - اخیراً علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مهر اعالم کرده که طرح استیضاح ۹ وزیر کابینه سیزدهم روی میز هیات 
رئیسه قرار گرفته است. وی در مصاحبه خود  ضرورت تالش بیشتر وزرای دولت سیزدهم را در حل مشکالت مردم در حوزه های مختلف یادآور شد و 
گفت: استیضاح ۹ وزیر حداقل با امضای ۱۰ نفر از نمایندگان روی میز هیئت رئیسه است ولی ما فراتر از آن سعی می کنیم با همراهی و تعامل با دولت 

گره گشای مشکالت باشیم.

حدود ۳۵ درصد بودجه سالیانه حیف و میل می شوددر دومین رویداد مطالعات پارلمان مطرح شد

اگر سواالت و 
درخواست های 

نمایندگان از 
وزرا در سطح 

ملی نباشد 
اصال استیضاح 
معنایی ندارد؛ 

برخی از این 
درخواست های 
استیضاح با این 
هدف است که 

تکان دهنده 
باشد و وزرا با 

همت بیشتری 
در مسیر حل 

مشکل گام 
بردارند

احمد علیرضابیگی نماینده مجلس در گفت و گویی تصریح کرد: تا زمانی 
ما نوع نگرشمان را به نقش مردم در حوزه های مختلف تغییر ندهیم، طبیعتا 

اتفاق خاصی نخواهد افتاد و شرایط بغرنج تر خواهد شد.
نماینده تبریز ادامه داد: به طور مثال در حوزه خودرو این را در نظر بگیرید که 
مردم ناچارند پراید بخرند، تازه همین پراید را هم با حسرت و منت باید خریداری 
کنند، در صورتی که مردم می فهمند در کشور همسایه با پولی که برای پراید 
پرداخت می کنند، می توانند ماشین به مراتب بهتری داشته باشند اما هیچ راهی 
ندارند اگر پراید نخرند در دکان چه کسی بروند؟ دکان دیگری وجود ندارد. وقتی 
حوزه اقتصاد ما چنین است و برای مردم نقشی تعریف نشده است، اگر هم 

نقشی تعریف شده، به مردم به عنوان یک منبع مالی بی اختیار نگاه می شود. 
به گزارش ایلنا، وی بیان کرد: در حوزه سیاست هم همین است نقشی 
به مردم سپرده نشده است، در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای 
به  باید  ما  و  نمی رسد  عقل شان  که مردم  است  این  برخی  تصور  اسالمی 
جای آنها تصمیم بگیریم، عین برخوردی که در حوزه اقتصاد داریم در حوزه 
سیاست هم همین برخورد را داریم، نمی خواهیم بپذیریم مردم آگاه هستند 

و دسترسی های باال دارند.
دیگر  کشورهای  در  افرادی  مردم  همین  از  شد:  یادآور  علیرضابیگی 
مسئولیت های بزرگی را بر عهده دارند. نمی خواهیم این واقعیت ها را بپذیریم 

که مردم می فهمند و دارای قوه درک باالیی هستند و هوشمند هستند و اگر 
اقتصاد را به آن ها بسپاریم، می توانند کار بزرگی را انجام دهند . اما وقتی 

کورسوی امید از آن ها گرفته شود علیرغم میل باطی شان کار می کنند.
وی ادامه داد: شما مشاهده می کنید آمارهای وحشتناکی از خروج سرمایه 
و  نجات بخش  دارد. همان سرمایه ای که تک تک دالرهایش می تواند  وجود 
گره گشا باشد و برای جوانان ما سبب اشتغال شود و امیدآفرین باشد. تا هنگامی 
که این نگرش اصالح نشود، ما مدام راننده ماشینی را که خراب است، عوض 

می کنیم. در صورتی که ماشین خراب است و ما باید درستش کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش  افزود: بسیار عجیب است چه در حوزه 
اقتصاد و سیاست چه در حوزه اجتماع نمی پذیریم مردم سمت دیگر رودخانه 
هستند ما هم سمت دیگر رودخانه. در صورتی که قدرت و توانایی مردم 
می تواند مصون ساز باشد چراکه همراهی مردم زبان بیگانه را کوتاه می کند، 
امنیت آفرین است ، نشاط جامعه را فراهم می کند و حرکت ایجاد می کند ولی 
ترجیح می دهیم به همین وضعیت که مردم در قهر اجتماعی به سر می برند 
روزها را بگذارانیم و انتظار داریم گندمی که کاشتیم نتیجه اش گالبی شود که 

این امکان پذیر نیست.
نماینده مردم تبریز درباره این که پس از گرانی های اخیر افکار عمومی به 
عرصه  به  ورود  درخواست  نمایندگان  از  و  پرداخت  مجلس  نظارتی  نقش 

داشت، آیا مجلس می تواند از ابزارهای نظارتی خودش استفاده کند، گفت: 
مجلس می تواند ریل گذار باشد و مسیر را عوض کند. مجلس می تواند تحول 
این  قطعا  دهد؟  انجام  را  کار  این  می تواند  این مجلس  آیا  اما  کند،  ایجاد 
با بحران جامعیت و  این که ما  بازمی گردد به  مجلس نمی تواند که آن هم 
بحران نمایندگی قاطبه مردم مواجه هستیم. وقتی که این مجلس حرفی جدا 
از خواست، مطالبه و منفعت مردم می زند و در مقابل شفافیت آرا مقاومت 

می کند، نمی تواند تحول آفرین باشد و ریل را عوض کند.
وی خاطرنشان کرد: در آرای مجلس به وزیر صمت این به خوبی هویدا بود، 
یعنی با وجود ایرادات اساسی که به عمکلرد حوزه تولید وجود داشت و مردم با 
گوشت و پوست خودشان تورم، گرانی و بیکاری را حس می کنند که بخشی از 
آن به وزارت صمت ما بازمی گردد، یعنی به جز وزارت کشاورزی وزارت صمت هم 
وزارت تولید است، اما وزیر صمت همان رأیی را می آورد که چه بسا در ابتدای 
مسئولیت خودش آورده است. مجلس نظاره گر اجحافی است که در حق مردم 

در حوزه خودرو سازی صورت می گیرد و صدایی هم در نمی آید. 
چرا  ندارد  کارآیی  وزیری  اگر  این که  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
نمایندگان همان زمان مسئولیت طبق آیین نامه داخلی مجلس پرونده اش 
را به قوه قضائیه ارجاع نمی دهند و می گذارند بعد از پایان مسئولیتش که 
عمال فایده ای برای مردم ندارد، گفت: این اتفاق به خاطر قبیله گرایی سیاسی 

است. این قبیله گرایی سیاسی سبب می شود از خطاها چشم پوشی شود. شما 
را به حرف های وزیر راه شهرسازی در مجلس دهم ارجاع می دهم، بخشی 
عمال  اما  رئیس جمهور،  خود  حتی  و  شود  برخورد  می کند  اراده  مجلس  از 

قبیله گرایی سیاسی مانع می شود.

نماینده مردم تبریز مطرح کرد
مردم در قهر اجتماعی به سر می برند
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