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شنبه  22دی 1397

سال چهارم شماره 1064

خبر

«سید مصطفی تاجزاده» در حاشیه سلسله نشستهای «چه بایدکرد؟» به پرسشهای همدلی در حوزه سیاست خارجی پاسخ داد؛

دومین سالگرد درگذشت آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی برگزار شد

یک نماینده مجلس:
دادستان کشور به موضوع فتنه ۹۸
ورود پیدا کند

ایسنا| یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید استفاده
برخی از کلمه فتنه  ۹۸را بهره گیری نابجا از بیانات رهبری
دانســت و گفت :دادستان کل کشــور باید به این موضوع
ورود پیــدا کند چون این عبارات تنهــا برای مردم نگرانی
ایجاد میکند .علیرضا رحیمی گفت :کسانی که از فتنه ۹۸
سخن میگویند مشخصا آن را به تحرکات انتخابات  ۹۸ربط
دادند که این اظهارات استفاده نابجا از بیانات رهبری و ایجاد
دغدغه ونگرانی برای مردم است .آن هم در شرایطی که باید
مقامات و افراد از تربیونها برای تقویت همبستگی ملی و
وجود نگاه واقع بیانه به آینده و نه نگاه بدبینانه استفاده کنند.
وی تاکید کرد :اگر بخواهیم با نگاه بدبینانه وقایع را نگاه
کنیم نتیجه آن حرکت جامعه به سمت آشفتگی و اغتشاش
است که این خالف ذات استفاده از تربیونهای رسمی است.
مهم امنیت ملی در کشور ما است.
وی با اشــاره به هشــدار مقام معظم رهبری نسبت به
دشمنی غرب گفت :ایشان گفتند مردم مراقب خطرات بین
المللی و وضعیت کشور باشند تا مورد سوءاستفاده دشمنان
خارجی قرار نگیرند .نگاه رهبری هشــداری برای ملت بود
که نباید آن را با انتخابات  ۹۸و نگاه بدبیانه تفرقه افکنانه و
شکست هم بستگی ملی نگریست.
این عضو هیات رئیســه مجلــس در پایان گفت :به نظر
میرســد دادستان کل کشور باید به این موضوع ورود پیدا
کنند؛ چون ایجاد نگرانی و نگاه بدبیانه آن هم از تریبونهای
رسمی کشور درست نیست و باید مورد پیگیری و تحقیق
قوه قضاییه قرار گیرد.

رزمایش نیروی هوایی پایان یافت

ایرنا| سخنگوی هشتمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان
حریم والیت گفت :به تمامی اهداف از پیش تعیین شــده
دست یافتیم و این رزمایش با موفقیت به پایان رسید.
امیر سرتیپ دوم خلبان علیرضا انگیزه سخنگوی هشتمین
رزمایــش فداییان حریم والیت ،در جمع خبرنگاران ضمن
ابراز رضایت از عملکرد خلبانان جوان نیروی هوایی و کارکنان
فنی گفت :به کلیه اهداف از پیش تعیین شده این رزمایش
دست یافتیم و رزمایش ظهر امروز با موفقیت به پایان رسید.
وی افزود:هشــتمین رزمایش فداییــان حریم والیت با
بهره گیری از تجربیات خلبانان و پیشکسوتان  8سال دفاع
مقدس ،خودباوری و ایمان به توانمندی نسل جوان ،انجام
شد.
امیرسرتیپ دوم انگیزه تصریح کرد :این رزمایش بر اساس
صحنه واقعی جنگ و با استفاده از تسلیحات ساخت داخلی
انجام شد .وی افزود :همزمان با اجرای عملیاتهای رزمی،
عملیات مردم یاری با اعزام اکیپهای ســیار پزشــکی و
مددکاری با حضور پزشکان متخصص و متعهد نیروی هوایی
الهی ارتش در منطقه عمومی هشــتمین رزمایش هوایی
فداییان والیت اجرا شد.

وکیلاسماعیلبخشی:
موکلم با هیاتی از قوه قضائیه و مجلس
دیدار کرد

ایرنا| وکیل مدافع «اســماعیل بخشی» کارگر شرکت
ت تپه تایید کرد که موکلش
کشت و صنعت نیشــکر هف 
دیداری با نماینده دادستان کل کشور ونیز فراکسیون امید
مجلس شورای اسالمی داشته است.
«فرزانه زیالبی» دیروز جمعه در پاســخ به این پرســش
که آیا هیات تعیین شده از سوی دادستان کل کشور برای
بررسی ادعای اسماعیل بخشــی مبنی بر شکنجه در ایام
بازداشت ،با وی دیداری داشته است یا خیر؟ افزود :با توجه
به اینکه من و موکلم برای پیگیری برخی امور در تهران به
سر میبردیم ،این دیدار در تهران انجام شد.
این وکیل دادگســتری گفت :این دیدار با یکی از اعضای
هیات تعیین شده از سوی دادستان کل کشور انجام شد و
همه اعضای هیات حضور نداشتند.
وی گفت :در این جلســه ،موکلم اظهارات خود را مطرح
ت جلسه هم درج شد.
کرد و اظهارات وی در صور 
زیالبی به جلسه برخی نمایندگان مجلس با موکلش در
روز سهشنبه  18دی اشاره کرد و افزود :این جلسه ،با حضور
نمایندگان عضو فراکسیون امید انجام شد و موکلم اظهارات
خــود را مطرح کرد اما وی تاکنون با هیچ گروه رســمی یا
کمیته حقیقتیاب که از ســوی مجلس شورای اسالمی یا
دولت مشخص شده باشد ،دیدار نداشته است.

همدلی| گروه سیاسی -محسن فیضالهی:
حزب اتحاد ملت ،حوز ه صادقیه (آریاشهر)
در سلسله نشســتهای «چه باید کرد»
هفتهپیش ،در دفتر حزب اتحاد ملت ایران
اسالمی نشستی با سخنرانی «سیدمصطفی
تاجزاده» ،معاون سیاسی وزیر کشور دولت
اصالحات ،با عنوان «توســعه و سیاست
خارجی» برگزار کرد.
تاجزاده در ابتدا با نقد برخی رویکردهای
جریانات و اندیشــمندان مختلف نسبت
به خروج ایــران از وضعیت کنونی ،با طرح
این پرســش که باید چه کنیم؟ ،گفت :در
این وضعیت باید همــه علیه هم بجنگیم
یا به تفاهم برســیم و با مشارکت همگانی
مشکالت جامعه را حل کنیم .بنابراین هیچ
جریانی نمیتواند خودش را اکثریت بداند
و با اســتفاده از آن بخواهد اقلیت را حذف
کند.
او با رویکردی انتقادی نسبت به سیاست
خارجی ایــران در طی چند ســال اخیر،
معتقد اســت که سیاســت خارجی باید
در خدمت توســعه اقتصادی کشور قرار
گیرد ،نه اینکه درآمــد نفتی ایران صرف
بلندپروازی منطقهای حکومت شــود .این
ســخن که ما با این دولت آمریکا مذاکره
نمیکنیم اشتباه است .درست آن است که
تهران پیشنهادهای دقیق و عملی در برابر
اعالمهای واشنگتن بدهد.
«همدلی» نیز ،در پایان این نشســت که
برخی از حاضران به نسبت دغدغههایشان
ســواالتی را مطرح کردند ،در مورد برخی
مسائل سیاســی در حوزه داخلی و مسائل
بین المللی پرســشهایی را مطرح کرد و
تــاجزاده به آنها پاســخ داد ،که در ادامه
میخوانید:
اگر ظریف و روحانی یــا اوباما و کری
نبودند
پس از اینکه تاجزاده نظرات و ســخنان خود را
به اتمام رساند ،حاضران در جلسه ،پرسشهایی
را مطرح کردند که او نیز به همه ســواالت پاسخ
داد.
تاج زاده در پاســخ به این پرســش که «آیا با
ســاختار و شرایط کنونی جمهوری اسالمی ،آیا
الزامات جهانی شــدن را میپذیرد و در صورت
پذیرش قواعد جهانی آیا این اصالحات منجر به
توســعه سیاسی در داخل کشــور خواهد شد»؟
گفت« :در این چند ساله بحثی دائما مطرح شد
و اخیرا ً نیز برخــی از اصالحطلبان آن را مطرح
کردند و آن اینکه روحانی باشــد یا نباشد فرقی

مسیر ما ،مذاکره یا جنگ

اکبر توکلی /ایرنا

ایســنا| مراسم دومین ســالگرد درگذشــت آیت اهلل
هاشمی با حضور رئیس جمهور ،اسحاق جهانگیری ،محمد
نهاوندیان ،محمود واعظی ،فاطمه هاشمی ،عفت مرعشی،
محسن هاشمی ،حجتاالســام و المسلمین سید حسن
خمینی ،علیرضا بهشتی ،غالمعلی رجایی ،رسول منتجب
نیــا ،محمدرضا عــارف و جمعی از نماینــدگان مجلس،
حســینعلی امیری ،هادی غفاری ،بطحایــی وزیر آموزش
و پرورش ،محسنی بندپی اســتاندار تهران ،ارکانیان وزیر
نیرو ،حجتاالســام و المســلمین علی یونسی ،آیت اهلل
امامی کاشانی ،نوبخت ،علی مطهری ،مرتضی بانک ،اسداهلل
عسکراوالدی ،حسین مرعشــی و جمعی از دیپلماتهای
کشورهای خارجی ،روز پنج شنبه گذشته  20دی درسالن
اجالس سران برگزار شد.
روحانی :نه شــاق ساواک و نه شــاق بر آبرو ،نتوانست
هاشمی را به زانو درآورد
محمد هاشمی :مشی «هاشمی» اعتدال بود
مسجدجامعی :هاشــمی همواره راه را برای گفتوگو با
جهان باز نگه میداشت
سروش محالتی :آیتاهلل هاشمی ،امیرکبیر را زمامداری
دینی میدانست
محسن هاشمی :آیتاهلل هاشمی برای انقالب بارها از خود
گذشت.

سیاست

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

نخواهد کرد .این عده بر این باور هستند که مثال
وقتی جمهوری اســامی به مشکلی بر بخورد ،با
پا درمیانی رهبری مشکل حل و فصل میشود و
نمونه آن همین جریان مذاکرات و برجام است».
او در ادامه افزود « :بسیاری گفتهاند ،در جریان
برجام ،اگر روحانی هم نبود هر شــخص دیگری
میتوانســت آن را انجام دهد .به نظرم این حرف
به هیچ وجه درست نیست؛ عالوه بر اینکه درست
نیست ،خطرناک نیز هســت .چون جامعه را به
مسیر نادرستی سوق خواهد داد».
تــاج زاده گفت« :به جــرات بگویم ،فکر کنید
خود جمهوری اســامی به این نتیجه رسید که
مشکل هستهای را حل کند ،آیا اگر کسانی غیر
از روحانــی و ظریــف در ایــران و اوباما و کری
در آمریکا بودند ما به برجام میرســیدیم؟ بنده
با تجربه چهل ســالهام میگویــم قطعاً به هیچ
نتیجهای نمیرسیدیم».
سیاست خارجی ایران و نیاز مبرم آن به
کار کارشناسی
معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصالحات ،در
پاسخ به سوالی دیگر که آیا مسائل و انتقادهایی
کــه در این نشســت مطــرح میکنیــد کاری
کارشناسی شــده یا صرفا خوراکی برای احزاب
سیاســی و آماده کردن جامعه بــرای انتخابات
آینده اســت؟ ضرورت طرح چنین مسالهای این
بود که چون آنگونه که در طول این چندسال با
نظرهای مختلف روبهرو شدهایم از اصالح طلب تا
ملی مذهبی ،نقد درست و کارشناسی که بتوان

از آن به عنوان آلترناتیو سیاست خارجی کنونی
ایران استفاده کنیم ،نداشتیم؟ تاج زاده در پاسخ
به این سوال گفت« :به شخصه چندین مقاله در
این زمینه نوشــت ه و به چاپ رساندهام ،اما این را
نیز میپذیرم که بر روی این مســائل باید چه در
دانشگاهها و چه در مراکز تحقیقاتی بیش از اینها
کار کارشناســی انجام شود .بدون شک سیاست
خارجــی ایران نیاز به نظرات کارشناســی دارد.
هرچقدر در این زمینه کار کارشناســی و دقیق
و آکادمیک انجام دهیم ،موفقتر خواهیم شد».
وضعیت کشور و ضرورت مذاکره
مگر میشود فروش نفت ایران را به
صفر برسانند و دولت ایران نیز دست
روی دست بگذارد و نگاه کند؟ اما اگر
بخواهیم تحریمها برداشته شود ،بدون
مذاکره امکانپذیر نیست .بنابراین مسیر
ما یا مذاکره یا جنگ خواهد بود .اگر این
اصل را معیار قرار دهیم باید گفت قرار
است آن را چه زمان بفهمیم؟ زمانی که
کشور در ضعیفترین وضعیت باشد؟

این فعال سیاســی اصالحطلب در پاســخ به
این ســوال که ،اگر همانگونه که دولت آمریکا و
دیگر همراهان او میگویند ،جمهوری اســامی
در سیاســتهای خارجی خود تغییر رویه بدهد،
آیا ضمانتی وجود دارد که وضعیت بدتر نشــود؟

گفت « :هیچ تضمینی وجود ندارد .به نظرم این
میتواند تنها نقــد وارد و نقطه ضعف این بحث
باشد .البته به این معنا که ممکن است ما تالش
کنیم و به نتیجه نرســیم .امــا در مقابل ،ما به
جامعه خواهیم گفت ما تالشمان را کردیم ،جهت
را این گذاشتیم و نرسیدیم».
او در ادامه تصریح کرد« :ولی نباید طوری باشد
که از همان ابتدا چون خوشمان نمیآید ،مذاکره
را کنار بگذاریم ،چون جامعه ما در این شــرایط،
چنین سخنانی را نخواهد پذیرفت ،آنهم بعد از
چهلســال تجربیات گرانبها و بعد از این همه
هزینههایی که دادیم».
تاج زاده ضمن اشــاره به وارد ندانستن برخی
انتقادها به خروج ترامپ از برجام ،گفت« :برخی
به این نقد دارند که ترامپ از برجام خارج شــده
و هیچ اعتمادی وجود ندارد .پرســش من از این
عزیزان این اســت که با توجه به مشــکالتی که
ترامپ در عرصه بینالمللی ایجاد کرده ،آیا ترامپ
فقط از برجام خارج شد ،که بگوییم فقط با ایران
مشکل دارد؟».
او همچنیــن در پاســخ به این ســوال که آیا
موفقیت در سیاست خارجی ما به حوزه داخلی
که پایه سیاست خارجی است تسری پیدا خواهد
کرد ،گفــت« :روزی که رهبــری گفت نرمش
قهرمانانه ،اتفاقا هم مصرف داخلی داشــت هم
خارجی .وقتی این سخنان را از رهبری شنیدیم،
فکر کردیم در داخل با مهندس موسوی و آقای
کروبی و در بیرون یعنی سیاست خارجی با جان

کری و وزیر خارجه انگلیس مذاکره میشود اما
در عمــل چه اتفاقی افتاد؟ تنها اتفاقی که افتاد،
نرمش قهرمانانه در خارج بود .اما باید این سوال
را از خودمان مطرح کنیم که آیا چون این نرمش
قهرمانانه به داخل تسری پیدا نکرد ،باید بگوییم
که برجام غلط است ،یا نباید انجام بپذیرد؟».
تاجزاده در ادامه افزود « :ما نگاهی اصالحطلبانه
داریم .یعنی بر این باور هستیم که مثال اگر این
فالنجا درست باشد آن را انجام خواهیم
کار تا 
داد ،آنگاه میرویم ســراغ مرحله دیگر تا ببینیم
در آن جا چه کاری درســت اســت که به انجام
برســانیم .همیشه گفتهام که مشــکل در ایران
داخلی اســت .من مشــکل را سیاست داخلی
میدانم .اما معتقدم که ما میتوانیم در سیاست
خارجی زودتر به توافق برســیم تا در سیاســت
داخلی.
بنابراین اگر در سیاست خارجی اتفاق بیفتد،
تنشزدایی صورت گیرد و ارتباط برقرار شــود،
در نهایت به صورت غیر مستقیم اثر داخلی نیز
خواهد داشت .حتی اگر نداشته باشد ،همینکه
توانســته باشــیم دردی از دردهای مردم را کم
کنیم کاری اصالحطلبانه کردهایم».
جنگ یا مذاکره
این فعال سیاسی افزود« :با وجود همه نظرهای
مخالف و موافقی که در اینباره بیان شــده باید
گفت اگر حواســمان جمع نباشد و به سرعت به
دنبال حلوفصل این موضوع نباشــیم تضمینی
در دســت نداریم که زمانی که متوجه بشــویم،
بتوانیم موضوع را حل کنیم .برای شخص خودم
روشن است که دیر یا زود ایران با آمریکا مذاکره
خواهد کرد ،چون معتقدیم شــعار نه جنگ و نه
مذاکره ،شعار غلطی است .برای مصداق سخنانم
شــما را به گفته روحانــی ارجــاع میدهم .از
رئیس جمهور چند بار شــنیدهاید که گفته اگر
قرار اســت نفت ما صادر نشود ،هیچ کس نفتی
از تنگــه هرمز صادر نخواهد کرد .این ســخنان
به معنای اعالن جنگ اســت .یعنی اگر بخواهد
تحریمها اعمال شــود بدون تردید ما وارد جنگ
میشویم».
او در پایان هشــدار داد« :مگر میشود فروش
نفت ایران را به صفر برســانند و دولت ایران نیز
دســت روی دســت بگذارد و نگاه کند؟ اما اگر
بخواهیم تحریمها برداشــته شود ،بدون مذاکره
امکانپذیر نیســت .بنابراین مسیر ما یا مذاکره
یا جنــگ خواهد بــود .اگر این اصــل را معیار
قرار دهیم باید گفت قرار اســت آن را چه زمان
بفهمیم؟ زمانی که کشور در ضعیفترین وضعیت
باشد؟ بدون شــک آن زمان که در ضعیفترین
حالت باشیم قطعا امتیازات بیشتری از ما گرفته
میشود».

بیانیه
ارزیابی الیحه بودجه ۱۳۹۸

همدلی| گروه سیاســی -نهضــت آزادی ایران طی
بیانیــهای ضمن ارزیابی الیحه بودجــه ،راهکارهایی برای
پیشرفت موضوعات اقتصادی و پیشگیری از فساد سازمان
یافته ارائه کرده که متن آن بهشرح زیر است:
الیحه بودجه  ۱۳۹۸ســرانجام پس از مجادالت فراوان
و در شــرایطی به مجلس شــورای اسالمی تقدیم شد که
همگان معترفاند ،تنگناهــای اقتصادی به نحوی فزاینده
رشــد کرده و در قامــت یک ابَربحران کالن ِســاختاری،
معیشــت مردم ،روند توسعه پایدار و در یک کالم ،امنیت
ملی ایران را با چالشی اساسی مواجه ساخته است.
متاســفانه ،تبعیض و فساد ســازمانیافته اقتصادی به
معضلی جدی بدل شــده و افزون بــر هزینههای مادی و
حیف و میلهای پولی ،شاخصهای افکار عمومی ،رضایت
مردم و امیدواری شــهروندان را شــدیدا ً تحت تاثیر قرار
داده اســت .برای تنگدستان و طبقات فرودست اجتماعی
و حتــی طبقه متوســط شــهری قابل قبول نیســت که
میلیونها نفر در شــرایط دشــوار معیشتی به سر ببرند و
حتی از تهیه ضروریترین مایحتاج زندگی ناتوان باشــند
و آن وقت ،عدهای بــا برخورداری از موقعیتهای ویژه در
ساختار قدرت و انحصارات رانتی ،هزاران میلیارد تومان از
داراییهای مردم را به یغما برده و منابع ارزی کشــور را به
خارج منتقل کنند.
اقتصاد ایــران از بیانضباطی و فســاد فراگیر مالی رنج
میبرد و بر همین اســاس ،مهمترین انتظاری که از قانون
بودجه وجود دارد ،جهتگیری در راستای عدالت اجتماعی
و انضبــاط مالی اســت ،اما این آرمان شــریف در فقدان
نهادهای ناظر مدنی مانند احزاب مستقل ،نهادهای مدنی و
سندیکاها و در شرایطی که هنوز با واقعیتی مبتنی بر رشد
تصدیگری دولت و نهادهای حاکمیتی در عرصه اقتصادی
مواجهیم ،محقق نمیشــود .تجربه بشری گواهی میدهد
که فساد فراگیر و سازمانیافته ،حاصل فقدان نقشآفرینی
بنیادین بخش خصوصی واقعی و عدم حضور جامعه مدنی
و اشاعه رویکرد اقتداراگرایی است.
نه تنها در سند بودجه ،جهتگیری مبارزه با بیانضباطی
مالی دیده نمیشود ،بلکه ردیفهای متعددی وجود دارند
که خود ،عامل حیف و میلها قلمداد میشــوند .افزون بر
تخصیص منابع غولآســای مالی به نهادهای غیرضروری

راهکارهای پیشگیری از فساد سازمانیافته اقتصادی

حکومتــی که در غیــاب یک نظام اداری علمــی و بنا بر
مالحظــات صرفاً سیاســی پدید آمد ه و رشــد کردهاند و
هیچ نقش اساســی در روند تامیــن نیازهای واقعی مردم
در ســاختار اداری کشــور ایفا نمیکنند ،امکاناتی عظیم
برای معافیتهای مالی ناموجــه و حتی فرارهای مالیاتی
فراهم است .افزایش درآمدهای مالیانی هرگز نباید مترادف
با افزایش فشــار بــه کارمندان و شــهروندان عادی تنزل
یابد و بلکه باید به معنــای جلوگیری از فرارهای مالیاتی
و معافیتهای مالیاتی ناموجه تحقق یاید .هر شــخصیت
حقیقی یا حقوقی که درآمد مازاد دارد ،باید مالیات دهد.
نظام تامین اجتماعی و پرداخت یارانه به اقشــار محروم،
یکی از دستاورهای بشری در مسیر مبارزات عدالتطلبانه
و تعالی اخالقی در قرن بیســتم اســت که باید ارج نهاده
شود .اما مطالعات اجتماعی نشان میدهند که افراد زیادی
که تحت شــمول نهادهای حمایتی ماننــد کمیته امداد،
بنیاد شــهید یا سازمان بهزیســتی قرار دارند و نیز بخش
عمدهای از دریافتکنندگان یارانههای نقدی (منهای سه
دهک پایین) شایستگی برخورداری از منابع مالی امدادی
را ندارنــد .طرح «هدفمندی یارانهها» در حوزه حاملهای
انرژی که از آذر ســال  89آغاز شده است ،قرار بوده بستر
نجات اقتصاد کشــور باشد ،لیکن امروز به ضد خود تبدیل
شده است.
امروز عرضــه حاملهای انرژی به نــرخ ارزان ،نه تنها
یکی از چالشهای جدی تنظیم بودجه قلمداد میشــود،
بلکه نظام حمل و نقل شــهری و محیط زیست و سالمت
شهروندان را نیز ،با مخاطرات جدی روبه رو ساخته است.
نظام مالیاتی و بانکــی ایران هنوز ابا دارد که از امکانات
مکانیزه و توســعه الکترونیک و هوشمند بهرهمند شود و
سیستم سنتی رایج ،نه تنها با نیازها و گستردگی مدیریت
اقتصادی و حجم تراکنشهای مالی کشور همخوانی ندارد،
بلکه عاملی است برای رشد فساد و شیوع رانت.
تدوین قانــون بودجه کارآمد و در راســتای ســامت
اقتصــادی و نیز وصــول به اهداف اعالم شــده ،منوط به
طراحی کارشناســانه سیستم مالیاتی و اصالح نظام اداری
و بانکی اســت و این مهم ،بدون اراده موثر ساختار کالن
قدرت مشــتمل بر ســه قــوه و نیز بدون موافقت ســایر
نهادهای حاکمیتی میسر نخواهد شد .پرداخت بودجههای

چند صد میلیاردی برای نهادهایی مانند شــورای نگهبان
یا مجلس خبرگان که شــرح وظایف و کارکنان محدودی
دارند ،افکار عمومی را متقاعــد نمیکند .نهادهای موازی
زمینههای اتالف منابع بودجه را فراهم میکنند .پرداخت
بودجه مستقل از آموزش و پرورش به نهضت سوادآموزی یا
پرداخت دو ردیف بودجه در بخش نظامی کشور در همین
راستا قابل ارزیابی است.
الیحه بودجه  ۱۳۹۸به روزمرگــی اقتصادی دچار بوده
و مهمتریــن اولویتش ،پرداخت هزینههای جاری حقوق و
دستمزد کارکنان دولت است .بودجه عمرانی در این الیحه
رشدی نداشته و برخی پیشبینیهای کارشناسی مبتنی بر
آن است که بیش از نیمی از بودجه عمرانی محقق نخواهد
شــد و پرداخت این میزان نازل نیز ،به مدد سازوکارهایی
مانند اوراق مشــارکت مالی پیشبینی شــده اســت که
سررسید یک ساله الی سه ساله دارند .بنابراین روند منفی
شاخصهای رشــد اقتصادی و افزایش آمار بیکاری ،امری
قابل پیشبینی است.
تحقق منابــع مالی منظور شــده در بودجه  ۱۳۹۸اعم
از منابع مالیاتی و نیز وجوه ناشــی از درآمدهای نفتی در
شرایط کنونی واقعبینانه به نظر نمیرسد و کسری بودجه
دولت در ســال آینده ،چندان به دور از انتظار نمینماید.
 ۶۵درصد تجارت جهانی با دالر انجام میشــود .بنابراین
تردیدی نیست که تحریمهای غیرانسانی دولت امریکا علیه
ایران موثر واقع میشود.
در سال  ۱۳۸۶سازمان برنامهریزی و مدیریت که مشتمل
بر دو نهاد کارشناســی ریشهدار یعنی ســازمان برنامه و
بودجه و سازمان امور اســتخدامی کشور بود ،در راستای
گرایشات تمامیتخواهانه و غیرمسئوالنه دولتهای نهم و
دهم ،در اقدامی غیرمعمول ،منحل شد و همین امر ،زمینه
اساسی بیانضباطیهای گسترده و آشکار مالی و اداری را
سبب شد .یکی از اساسیترین انتقاداتی که به دولت آقای
دکتر روحانی و شخص ایشان وارد است ،فقدان اراده الزم
در رئیس جمهور محترم به منظور بازســازی و احیای این
نهاد اســت .مدیریت این سازمان به فردی سپرده شده که
سابقه و عملکردش ،نه تناسبی با این رسالت بیبدیل دارد
و نه اعتقادی به ترمیم کاستیهای جدی بدنه کارشناسی
و ارتقای کیفی جایگاه این ســازمان را نشــان میدهد و

همچنان ،هم با تورم تصدیگــری دولتی مواجهیم و هم
با رشد فزاینده فساد سازمانیافته پولی و مالی .پیامدهای
تبعیض ســاختاری و فساد ســازمانیافته اقتصادی تنها
محدود به حوزه اقتصادی نیســت و بــه افزایش ناامیدی
اجتماعی ،تنزل مشروعیت سیاســی و بروز عام تمایالت
ساختارشــکنانه میانجامد .دولت ایران در شرایط خاصی
به سر میبرد که ارتقاء سطح زندگی مردم را باید به عنوان
اصلیترین اولویت خویش پذیرا باشد.
بحران اقتصادی ایران ،راهحل سیاســی دارد .بازتعریف
دکترین سیاســت خارجی ایران در راستای تفاهم سازنده
و تعامل با جهان توسعهیافته و احتراز از موضعگیریهای
جنجالی و ماجراجوییهای سیاســی و نظامی در منطقه
و تالش بــرای کاهش اثــرات تحریمهــا و بهرهگیری از
مبانی دیپلماســی عمومی بــه منظور کاســتن از اثرات
تصمیمسازیهای مشترک سیاسی و اقتصادی دولتهای
راســتگرای اسراییل و عربستان سعودی ،یگانه راهی است
که میتواند دولت ایران را در مســیر دســتیابی به اهداف
قانون بودجه و ضرورتهای گذار از بحران کالن اقتصادی
و سیاســی کنونی به توفیق رســاند .سیاست خارجی در
ادامه سیاســت داخلی اســت .حاکمیت ایــران نمیتواند
خواهان روابط سیاســی مطلوب با جهان باشد یا بخواهد
اقتصاد جهانی را متقاعد به سرمایهگذاری در ایران کند اما
همچنان بر تداوم فضای امنیتی اصرار ورزد.
نهضــت آزادی ایران راهکار خروج از شــرایط کنونی را
بازگشــت به ظرفیتهای قانون اساسی با بسط آزادیهای
بنیادیــن ،حاکمیــت ملی و ارتقای شــاخصهای حقوق
بشــری و بروز عام وفاق ملی و انســجام نیروهای سیاسی
اعــم از جریانهای درون حاکمیت و احــزاب و نهادهای
مدنی مستقل میداند .در این راستا حاکمیت ایران با ارج
نهادن به آزادی ،دمکراســی ،عدالت اجتماعی و حاکمیت
ملی ،ضمن آن کــه زمینه افزایش اعتبار سیاســی خود
را نزد ملت ایــران فراهم میکند ،در مذاکرات سیاســی
و افکار عمومی جهان دســت باال پیدا کــرده و مصادیق
چانهزنــی دولتهای خارجی را عمــ ً
ا منتفی کرده یا به
حداقل خواهد رساند.
نهضت آزادی ایران
 ۲۱دی ۱۳۹۷

