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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز در سوریه کسی از اقدام ترکیه حمایت نمی کند، دولت، عرب ها، کردها، 

ترکمن ها، شیعیان، اهل سنت، علوی ها، دروزها و مسیحی ها همه اقدام 
ترکیه بخصوص از روز اول بهمن ماه که تانک های آن به ســمت عفرین 
سرازیر شدند را »تجاوز نظامی« و اقدامی »اشغالگرانه« به حساب می آورند.
موضع کشورهای خارجی که در پرونده سوریه تاثیرگذار هستند نیز 
با اقدام نظامی ارتش ترکیه هماهنگ نیست و از این رو می توان گفت این 
کشور دست به اقدامی زده که همگان شکست آن را انتظار می کشند. از 
آنجاکه اقدام ترکیه پیچیدگی هایی دارد و نتایج مختلفی را در پی می آورد، 

نگاه به آن از چند منظر اهمیت دارد:
1- عملیات ترکیه در شــمال سوریه توجیه درستی ندارد. کردهای 
سوریه اگرچه به واسطه پیوند خوردن با آمریکا علیه کشورشان شایسته 
سرزنش می باشند و می توان این پیوند را زمینه ساز تجاوز نظامی ترکیه 
دانست، اما در این صحنه صاحب خانه به حساب آمده و درمقابله با »ارتش 
بیگانه« ذی حق محسوب می شوند. رجب طیب اردوغان برای آنکه توجیهی 
برای تجاوز نظامی خود بیاورد، می گوید اقدامات کردها در شمال سوریه 
برای امنیت مرزهای جنوبی کشــور خود یعنی مناطق کردنشین جنوب 
ترکیه خطرناک می باشد این درحالی است که به دلیل آنکه کل جمعیت 
کردهای سوریه بین 300 تا 500 هزار نفر بوده و الاقل در سه منطقه مجزا 
از یکدیگر زندگی می کنند، با وجود مخالفت جدی دولت مرکزی سوریه، 
قادر به جداسازی شمال نبوده و نمی توانند حکومتی مستقل یا حتی فدرالی 
تشکیل دهند و لذا می توان گفت با توجه به جمعیت حدود 20 میلیونی 
کردهای ترکیه و مجتمع بودن آنان، تحوالت منطقه کردی سوریه تاثیری 

بر امنیت ترکیه برجای نمی گذارد.
تنها در یک صورت مناطق کردی - از عفرین در غرب حلب تا کوبانی 
در شمال شرق حلب - برای ترکیه خطرآفرین است، آن هم زمانی است 
که تروریست های کرد و غیرکرد مخالف دولت ترکیه در مناطق شمالی 
سوریه استقرار داشته باشند و بیم آن برود که آنان با عبور از مرز سوریه، 
امنیت ترکیه را مختل نمایند. اما اگر به صحنه تحوالت شمال سوریه نگاه 
بیندازیم درمی یابیم که هیچگاه چنین گروهی در این منطقه و به طور کل 
در ســوریه پدید نیامده است. از قضا در این منطقه و مناطق دیگر، خود 
ترکیه گروه های تروریستی را پدید آورده و بی دریغ به تجهیز آنان مبادرت 
ورزیده و امنیت سوریه و موتلفین آن را به طور جدی تهدید کرده است 
درواقع این مناطق شمال سوریه نبوده که جنوب ترکیه را تهدید کرده بلکه 
این مرکز وجنوب ترکیه بوده که شمال و مرکز سوریه را طی شش سال 
گذشته به طور مدام تهدید کرده است. کمااینکه در خالل چهار روز گذشته 
الاقل سه کاروان نظامی با حجم وسیعی از سالح و نیروهای تروریستی از 
مرزهای ترکیه به جنوب استان ادلب یعنی منطقه تحت سیطره النصره 
گسیل شده اند بنابراین درواقع این دولت سوریه است که حق عملیات 

نظامی در جنوب ترکیه را دارد و نه دولت ترکیه.
2- درعین حال شــواهد و قرائن می گویند احتمال موفقیت ارتش 
ترکیه و نیروهای تروریستی موسوم به »سپر فرات« - که درواقع ترکیبی 
از »جیش الحر« و »النصره« می باشــند - بسیار کم است. اقدامات ارتش 
ترکیه علیه شهرســتان »عفرین« - که نزدیک به 460 هزار نفر جمعیت 
دارد - از 25 دی ماه گذشته با گلوله باران شروع شد و پس از پنج روز به 
ورود تانک ها و جنگنده های آن به این منطقه انجامید. با این وصف نزدیک 
به دو هفته از اقدامات ارتش ترکیه گذشته و طی این مدت دستکم 58 نفر 
از نیروهای مشترک ارتش و سپر فرات، کشته و یا اسیر و دست کم 150 نفر 
دیگر از آنان زخمی شده اند و البته در این بین 48 نفر از ساکنان شهرستان 
عفرین که فقط شش نفر آنان کرد بوده اند نیز کشته شده اند. اما در روی 
زمین نتیجه تصرف حدود 11 روستای این شهر شامل روستاهای مناطق 
شــیراوا، راجو و سه و چهار ارتفاع در منطقه جندرسه بوده که بعضی از 
آنها نیز توسط کردها باز پس گرفته شده اند. این در حالی است که در این 
عملیات تعداد نیروهای ارتش ترکیه و سپر فرات الاقل پنج برابر نیروهای 

کرد و غیرکرد مدافع عفرین بوده است.
اگرچه در صحنه نظامی نمی توان قاطع سخن گفت اما می توان گفت 
شرایط منطقه و روند حاکم به آن از احتمال بیشتر شکست کامل ارتش 
ترکیه و نیروهای مزدور مرتبط با آن خبر می دهند. ترکیه در این میدان 
از هیچ پشــتیبانی واقعی بهره نمی برد و در آینده نیز نمی تواند از میان 
عناصر فعال در عرصه امنیتی سوریه برای خود پشتیبانی پیدا کند. این 
در حالی است که کردها با همه خطاکاری شان به دلیل آنکه در سرزمین و 
کشور خود می جنگند و در صورت اصالح روابط با دولت مرکزی می توانند 
از پشتیبانی ارتش سوریه و مؤتلفین آن نیز برخوردار شوند با یک حساب 

و کتاب ساده ریاضی شانس بیشتری برای پیروزی در این میدان دارند.
3- در این بین جریان کرد سوریه پس از مواجه شدن با هجوم ارتش 
ترکیه طی بیانیه ای از ارتش ســوریه خواست نیروهای خود را به مناطق 
شمالی اعزام و آنها را تحویل بگیرد. این بیانیه چندین معنا را در خود جای 
داده بود و شامل اعتراف به ناتوانی در شکل دهی به یک فدرالی کردی در 
شمال، آمادگی برای جبران خطاها و جفاهایی که در حق دولت مرکزی 
روا داشته، ناامیدی از حمایت آمریکایی ها یا روس ها در مناقشه با ارتش 
ترکیه و استفاده از فرصت برای جلب حمایت های ارتش سوریه می شود. 
در این بین ارتش سوریه ضمن آنکه صراحتاً اقدام ارتش ترکیه را »تجاوز 
نظامی« به خاک کشــور خود خواند و بر دفاع از جان و مال مردم منطقه 
عفرین تأکید کرد اما از اجابت درخواست رسانه ای گروه کردی موسوم به 

pyd اجتناب نمود و آن را بی پاسخ گذاشت.
اقدام ارتش در هر دو بخش درســت بود. ارتش سوریه نمی توانست 
اقــدام مداخله گرانه نظامی ترکیه را توأم با »حســن نیت« تلقی کند و 
لذا باید محکوم می کرد و حق مقابله را برای خود محفوظ می داشت. اما 
در عین حال ارتش نمی توانست به درخواستی که فقط در رسانه مطرح 
شده و فاقد پیوست سیاسی است، پاسخ مثبت بدهد و در منطقه ای که 
اولویت عملیاتی او نیست، درگیر شود. ارتش منطقاً باید منتظر می ماند 
تا نشــانه های اطمینان آورتری از گرایش کردها به »حل جامع« مسائل 
خود با دولت مرکزی بروز یابد. از قضا عدم پیگیری این موضوع از سوی 
کردها نشــان داد هنوز درک لزوم حل مسائل با دولت مرکزی در کردها 

راسخ نشده است.
4- موضع آمریکا و روسیه در تشدید بحران امنیتی شمال سوریه قابل 
تأمل بود. آمریکا به عنوان عضوی از ناتو در برابر اقدام عضوی دیگر از این 
پیمان نظامی نمی توانست علیه اقدام نظامی ترکیه موضع گیری کند. چه 
اینکه رجب طیب اردوغان با درک این موضوع و برای آنکه اقتدارنمایی 
کرده باشد، اعالم کرد در صورت مواجه شدن با مخالفت آمریکا یا اعضای 
اتحادیــه اروپا از ناتو خارج و مقر آن را در ترکیه تعطیل می کند. این در 
حالی بود که یک طرف دیگر تهاجم، کردهایی بودند که آمریکا طی سه 
ســال گذشته اطمینان داده بود از دستیابی آنان به حکومتی مستقل یا 
فدرالی در شمال سوریه- حدفاصل عفرین تا کوبانی- حمایت می کند. 
واشنگتن در این صحنه وعده هایی که به کردها داده بود را فراموش کرد 

و عماًل دست ترکیه را برای قلع و قمع آنان باز گذاشت.
از آن طرف روسیه هم برای خود در حمایت از کردها نفعی قایل نبود و 
به ترکیه و معامله با آن چشم دوخته بود. وقتی ترکیه شروع به گلوله باران 
تعدادی از روستاهای اطراف شهرستان »عفرین« کرد، روس ها نیروهای 
خود را از این مناطق عقب کشیدند و حال آنکه می توانستند با هشدار به 
ترکیه مانع گلوله باران مراکز استقراری خود شوند. عقب نشینی روسیه 
که یک اقدام غیراخالقی به حســاب می آید، دست ترکیه را در عملیات 
باز گذاشت و لذا در نوبت های متوالی به گلوله باران و حمالت هوایی علیه 
مردم بی پناه شمال سوریه مبادرت ورزید این در حالی بود که در سال های 
گذشته روسیه روابط نسبتاً گرمی با P.K.K و شاخه های کردی مرتبط با 
آن داشــت و از جنبه ایدئولوژی با آنان همراهی نشان می داد. طبعاً در 
این صحنه روسیه با نگاه به نقش ترکیه در ناتو به امکان مهار رفتار ناتو 
و اســتفاده از ظرفیت آنکارا چشم دوخته و این در حالی است که هنوز 
نمی توان باور کرد که رجب طیب اردوغان در انتخاب میان واشــنگتن و 
مسکو در نهایت مسکو را ترجیح می دهد حجم باالی مبادالت اقتصادی 
ترکیه با اروپا و آمریکا در نسبت با روابط محدود اقتصادی آنکارا- مسکو، 

چنین احتمالی را کمرنگ می کند.
5- اقدام ترکیه بدون شــک سوچی و آستانه را تضعیف کرده است. 
ائتالف برای گســترش مناطق کمتر درگیر بین ایران،  روسیه و ترکیه با 
مخاطره و دشواری روبرو شده است. این موضوع می تواند اوضاع سوریه 
را بار دیگر به سمت ترجیح اقدامات نظامی برای پایان دادن به بحران شش 
ساله این کشور سوق دهد. طبعاً در این روند ترکیه و گروه های نه چندان 
توانمندی چون »جیش الحر« و »نیروهای ســپر فرات« تا حد زیادی در 

حاشیه قرار می گیرند.

سنگ تركیه، عواقب عملیات عفرین

سعداله زارعی

* هنوز از شر و مصائب سند آموزشی 2030 و برجام لعنتی و  FATF راحت نشده 
بودیم که دشمنان کنوانسیون پالرمو را به پیش کشیده اند و نمایندگان ما هم تصویب 
کرده اند! تمام این برنامه ها طراحی شده توسط صهیونیست ها برای به دام انداختن 

جمهوری اسالمی ایران است. چرا مجلس و دولت ما بیدار و هوشیار نیستند؟
علیمردانی

* مأموریت افراد نفوذی و یا ســاده لوح در دولت و مجلس خلع ســالح کشور در 
عرصه های نظامی- اقتصادی و فرهنگی کشور در مقابل بیگانگان است. چرا بعضی ها 

خودشان را به ندانستن زده اند.
0916---7542

* چرا نمایندگان مجلس قبل از تأیید هر سند دارای جنبه های بین المللی بررسی 
دقیقی انجام نمی دهند؟ کوتاهی در انجام این امر موجب می شود مردم در آینده 

تاوان آن را بپردازند.
021---6309

* مقامات اروپایی به صراحت بارها اعالم کرده اند که تلگرام خانه امن تروریست ها 
است اما در ایران برای امنیت جامعه چند روزی این شبکه اجتماعی فیلتر شد و 
برخی آقایان معترض شدند که چرا شبکه ضدامنیت ملی را بسته اید و اشتغال را 

در این شبکه مختل کرده اید!
021---0965

* دولت از یک طرف شعار حمایت از نقد و منتقد می دهد از سوی دیگر از رسانه های 
زیادی به دلیل انتقاد از دولت شکایت کرده است!

0936---8525
* تا دیروز غربی ها به سبب غیرقابل نقد دانستن موضوع هولوکاست مورد سرزنش 
حق طلبان قرار داشــتند در دولت آقای روحانی برجام نیز به وضعیت هولوکاست 
دچار شــد جالب اینکه شــعارهای نقدپذیری از زبان این آقایان نمی افتد ولی از 

صداقت خبری نیست.
0916---5077

* آقای رئیس جمهور، دولت قبل با حل مشکل هزاران نفر متقاضی به تعبیر دولت 
ادب، مسکن مهر »مزخرف و قوطی« تحویل داد و آنها را از بی مسکنی نجات بخشید 
و هزاران نفر اشتغال ایجاد کرد. شما بفرمایید برای ساخت مسکن که البد قرار است 
اواخر سال 1399 کلنگ آن برای انتخابات دوره بعد به زمین زده شود چند هزار 

نفر را خانه دار و چند هزار کارگر و بیکار را مشغول به کار کردید؟!
0911---0084

* ای کاسبان برجام! اگر دولت آمریکا به برجام عمل می کرد و ایران ناقض برجام 
بود آیا مجامع بین المللی فقط به تحسین شیطان بزرگ بسنده می کردند یا هرچه 
در توان داشــتند از تحریم و تهدید علیه ما اقدام می نمودند؟! پاسخ روشن است، 
بنابراین آیا بهتر نیست که دولت هرچه سریع تر دست از امیدواری بیش از حد به 

مجامع بین المللی بردارد و به حضرت حق تکیه کند؟
دوالبی- قم
* آقای نایب رئیس دوم مجلس، اگر ســپاه نبود، عمران و آبادانی کشــور سال ها 
به عقب می افتاد! چرا به جای کمک به بهبود وضعیت و برطرف کردن مشکالت، 
غمخوار نجومی بگیران و فتنه گرانید و می خواهید آنها را از دست قانون نجات دهید؟!
0903---8180

* ما اهالی شــهرک بعثت خانی آباد نو منطقــه 19 اتوبان تندگویان تقاضا داریم 
دیوارهــای عایــق صوت در این محدوده احداث شــود. چــون در این محدوده، 
اتوبوس های برون شــهری و تریلرها و کامیون ها و خودروهای ســواری با سرعت 
باالیی تردد می کنند و مرتب بوق می زنند. واقعا اهالی این شهرک و مناطق مسکونی 
جلوتر و آن طرف اتوبان خیلی اذیت می شوند. تنها خواسته ما کشیدن دیوار صوتی 
مانند اتوبان کردستان می باشد. اگر می خواهید دعای خیر مردم پشت سرتان باشد، 

حتما این امر را جدی بگیرید.
محمودی
* ما دانشــجویان دوره دکتری وزارت علوم خواستار و خواهان احقاق حق ضایع 
شــده خویش شامل اشتغال، پژوهانه، و اصالح مصوبه الحاقی به تبصره 9 بودجه 

97 هستیم و از نمایندگان مجلس درخواست رسیدگی داریم.
0912---3604

* مدیران شــرکت عملیات اکتشاف نفت از حقوق های باال برخوردارند ولی قشر 
ضعیف و کارگران زجرکشیده با حقوق 1/500 تا 1/800 میلیونی و بیش از 12 تا 
22 سال سابقه خدمت را که از خانواده جانبازان، ایثارگران و شهدا هستند اخراج 
می کنند؟! از مسئوالن و دلسوزان نظام، همچنان که نامه های خود را قبال ارسال 

کرده ایم درخواست رسیدگی داریم.
0910---9370

* چرا آموز ش و پرورش آذربایجان شــرقی بند ذ تبصره 2 ماده 87 قانون توسعه 
ششــم را در مورد ایثارگران اجرا نمی کند؟ حضرات می گویند این بند به ما ابالغ 
نشده است! این در حالی است که رئیس  جمهور قانون توسعه ششم را در اسفندماه 
95 به تمام دستگاه ها برای اجرا از اول سال 96 ابالغ کرده است. از مسئوالن امر 

درخواست رسیدگی دارم.
یک هم وطن جانباز از آذربایجان شرقی
* موسسه ثامن 7 ماه است که اجازه برداشت از سپرده ام را نمی دهد؟ لطفا مسئوالن 

امر نحوه برداشت طلب شخصی ام از این موسسه را بیان کنند؟!
0916---0281

* پمپ بنزین واقع در منطقه 14، میدان شهید محالتی در کنار اتوبان امام علی 
)ع( با وجود آن که مدت زیادی از افتتاح آن نمی گذرد بیش از  8-7 روز اســت 
که تعطیل شده است. در ایامی که بنزین ارائه  می داد نیز بیشتر اوقات فاقد بنزین 

بود. علت تعطیلی آن چیست؟
طاهری
* با 17 سال سابقه پرداخت حق بیمه در سال 92 با مستمری ماهیانه 450 هزار 
تومان بازنشســته شدم. با چند سر عائله بیماری قلبی هم دارم. دولتمردان پاسخ 

بدهند آیا خودشان تحمل زندگی بنده را برای چند روز دارند؟
پورصادق
* این تبعیض آشکار در کشور اسالمی را چگونه می توان تحمل کرد که کارمندی 
با پاداش 70 میلیون تومانی بازنشسته شده و دیگری پاداش بازنشستگی اش 500 

میلیون تومان شده است؟
0916 --- 5308
* یک فرهنگی بازنشسته هستم یارانه بنده را که 90 هزار تومان در ماه می شود 

قطع کرده اند. خداوکیلی این مبلغ چه مشکلی از دولت را حل می کند؟
0911---0084

 * با 35 ســال خدمت در شهریور ماه امســال در دانشکده علوم پزشکی شهید 
بهشــتی بازنشسته شدم. تا االن پاداش سنوات ما را پرداخت نکرده اند. با قسط 3 
میلیون تومانی که هر ماه باید بدهی وام خود را پرداخت بکنم مانده ام که چه بکنم.
دلیری
* در خرداد ماه 96 که از دانشگاه علوم پزشکی بازنشسته شدم، درخواست صدور 
کارت ایثارگری کردم. با گذشت قریب به 8 ماه هنوز کارت صادر نشده است. چرا؟ 

کی قرار است این سیستم نامطلوب اداری اصالح و به روز شود؟!
کریمی- کرمانشاه
* راننده پایه یک کمکی هستم و 58 سال سن دارم. چون از خودم ماشین ندارم 
دو ســال است که بی کارم و نتوانســتم بعد از 15 سال پرداخت حق بیمه کارت 
سالمت و هوشمند خود را شارژ بکنم. بنویسید سر پیری چه کاری می توانم برای 

خودم و خانواده ام بکنم؟
0911---3291

* جلوگیری از تردد کامیون های حمل بتن آماده از جمعه 96/10/29 باعث خسارت 
فراوان به کارخانه های بتن و سازندگان و ده ها هزار کارگر می شود. تقاضا می کنیم 

در این تصمیم تجدیدنظر شود.
0912---5293

تحمیق مردم توسط روزنامه حامی دولت
بگویید اختیارات ما 15 درصد بیشتر نیست!

یک روزنامه حامی دولت از رئیس جمهور خواســت با گفتن اینکه اختیاراتش 
حداکثر 15 تا 20 درصد اســت، به فرافکنی مســئولیت بپردازد.روزنامه جمهوری 
اسالمی که مدتی است طیفی از عناصر تجدیدنظرطلب و حامی فتنه در آن حضور 
دارند با بیان اینکه »مصاحبه تلویزیونی هفته گذشته رئیس جمهور روحانی، تقریباً 
هیچکس را راضی نکرد. خالصه حرف هایی که درباره این مصاحبه گفته و مطالبی 
که درباره آن نوشــته شده این اســت که 60 دقیقه وقت رئیس جمهور، مصاحبه 
کننده، تلویزیون و مردم گرفته شــد اما انتظارها برآورده نشــد.« نوشت: مهم این 
است که علت ناکارآمدی این مصاحبه دانسته شود و برای جلوگیری از تکرار این 

ناکارآمدی راه حلی پیشنهاد شود.
نکته این اســت که شما آقای رئیس جمهور روحانی فقط سه سال دیگر وقت 

دارید و ضمناً قدرت چندانی نیز در اختیار ندارید.
از مجموع قوای سه گانه، شما یک قوه را در اختیار دارید که خانه پر آن می شود 
یک سوم قدرت؛ البته با خوشبینی کامل. ولی همین یک سوم هم در اختیار شما 
نیســت، زیرا اوالً اقتصاد کشور به گونه ای طراحی شده که تقریباً 90 درصد آن در 
اختیار چند نهاد غیردولتی اســت. ثانیاً رســانه ملی و سایر رسانه ها هم در اختیار 
دولت نیستند و اگر یک روزنامه دولتی و چند روزنامه حامی دولت وجود دارند، در 
برابر انبوه رسانه هایی که با بودجه های سرسام آور مشغول ناامید کردن مردم از دولت 
هســتند چیزی بیش از قطره ای در برابر یک دریا نیستند. و ثالثاً حتی کارگزاران 
دولت در دستگاه های مختلف به میزان بیش از 70 درصد با دولت هماهنگ نیستند. 
نویسنده بی نام سرمقاله روزنامه ادامه می دهد: با توجه به این واقعیت که فقط 
بخشی از واقعیت هاست، شما آقای رئیس جمهور حداکثر 15 تا 20 درصد از قدرت 
را در اختیار دارید و روشن است که با این میزان از قدرت نمی توانید کشور را اداره 
کنید و پاســخگوی تمام مشــکالت و معضالت باشید آنهم در شرایطی که بخش 
قابل توجهی از بودجه دولت شــما در اختیار دستگاه ها و کسانی قرار می گیرد که 

مدیریت شما را نقض می کنند. 
نبوغ به خرج دادن نویسنده این مقاله در حالی است که نزدیک به 80 درصد 
بودجه کل کشــور مستقیماً در اختیار دولت اســت و در قبض و بسط 20 درصد 

دیگر نیز نقش مؤثر دارد.
از سوی دیگر هر چند دولت یکی از 3 قوه محسوب می شود اما عمده اختیارات 

اجرایی کشور، نه در اختیار مجلس یا قوه قضائیه بلکه دولت است.
پیشنهاد نویسنده به طرح این ادعا که اختیارات دولت 15 درصد بیشتر نیست، 
در حالی که آقای روحانی پنج ســال ریاســت جمهوری خــود را می گذراند و در 
تبلیغات انتخاباتی و قبل و بعد از آن، وعده های اقتصادی گوناگون به مردم داده و 
روزنامه های حامی دولت از جمله همین روزنامه جمهوری اسالمی نیز با آب و تاب 
فراوان، آن وعده ها را بازنشــر داده اند. چرا روزنامه بی صداقت با مردم، در انتخابات 
ریاست جمهوری امسال، همین منطق فرافکنانه و مسئولیت گریزانه را پیش نکشید 
بلکه سفت و سخت به تبلیغ آقای روحانی و وعده های وی می پرداخت. یعنی خبر 
داشــت که او دارای اختیار 15 درصدی اســت و به تحمیق و فریب مردم مشغول 
بود؟! وعده هایی مانند رفع رکود و بیکاری و تورم و افزایش سطح معیشت مردم به 

قدری که نیاز به یارانه نداشته باشند و... 
همگی در انظار رســانه ها و از جمله روزنامه مورد اشــاره مطرح شده و اکنون 
از نگاه مردم مســموع نیســت که حامیان دولت پس از نشان دادن در باغ سبز و 
ارائه انوع وعده های چرب و شــیرین، اکنون که خرشان از پل انتخابات گذشته، با 

بهانه جویی بگویند مسئولیتی ندارند.
انتقاد نایب رئیس اتاق بازرگانی

به مصاحبه تشریفاتی روحانی
نایب رئیس اتاق بازرگانی می گوید آســان گیری مجری در مصاحبه با رئیس 

جمهور، افسوس شهروندان را در پی داشت.
حسین سالح ورزی در یادداشتی نوشت: دکتر حسن روحانی به تلویزیون آمد 
و رو در روی یک مجری نسبتاً باسابقه تلویزیونی نشست و به پرسش هایش جواب 

داد. میلیون ها شهروند ایرانی با شور و شوق به این گفت وگو گوش دادند.
یک نظرسنجی نه چندان پرشمار و ژرف از کسانی که فعال اقتصادی به حساب 
می آیند درباره این نشست رئیس جمهوری انجام دادم و متأسفانه همان طور که می شد 

حدس زد سخنان رئیس دولت رضایت چندانی ایجاد نکرده است.
البته انتساب مصاحبه گر رفتار رسمی، محافظه کارانه و به نوعی بسیار آسان گیر 
داشت و رئیس دولت نیز با استفاده از تجربه 37 سال حضور در صحنه سیاست نیز 
از آسان گیری پرسشگر بیشترین بهره را برد و با طوالنی کردن پاسخ های اولیه در 

این مصاحبه به گونه ای رفتار کرد که زمان از دست برود. 
پاسخ های کلیشه ای از ســوی رئیس جمهوری به ویژه درباره مهم ترین رخداد 
ارزی ایران در هفته های تازه سپری شده، رونق این بازار را نیز کساد کرد و به نظر 

می رسد دوباره که ایشان به تلویزیون بیاید بینندگان کمتری پای تلویزیون بنشینند.
برای روشــن شــدن این روایت غصه آور به پاسخ ایشان خوب توجه کنید که 

درباره نرخ ارز افسارگسیخته حرف دقیقی نزد. 
ایشان با ساده کردن مسئله دردسرساز نوسان پردامنه در نرخ ارز تنها به این 
بســنده می کند که دولت موظف است ارز کشور را تامین کند. این البته نادرست 

نیست اما هرگز بیم مردم درباره تحوالت ارز را جواب نمی دهد. 
جــدای از اینکه جناب رئیس جمهور چگونه به این نتیجه رســید که مصارف 
ارزی ایــران 75 میلیارد دالر اســت، هرگز به  احتمــال کاهش نرخ تبدیل دالر به 

ریال نیز اشاره نکرد.
 به نظر می رسد آسان گیری مصاحبه گر که می توانست درباره نرخ ارز و تحوالت 

آن بپرسد، کار رئیس جمهوری را سهل و ساده کرد.
کاش مصاحبه گرانی جســور بــا رئیس جمهوری صحبــت می کردند. کاش 
رئیس جمهوری به چالش کشیده می شد و از او می پرسید که آیا دالر به 5 هزارتومان 
نزدیک می شود یا نه؟ کاش در این گفت وگو به جای یک مصاحبه کننده، دست کم 
4 روزنامه نگار جســورتر که در اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ و در امور اجتماعی 
تخصص داشتند با روحانی به طور واقعی تر گفت وگو می کردند. مصاحبه گر آسان گیر 

و رئیس زیرک، گفت وگویی کردند که به افسوس شهروندان منتهی شد.
گزارش بی انضباطی مالی دولت

تکان دهنده است
»فلسفه وجودی قانون بودجه، با گزارش تفریغ بودجه سال 95 زیر سؤال است.«
روزنامه جام جم به قلــم محمدکاظم انبارلویی درباره بی انضباطی مالی دولت 
نوشــت: گزارش تفریغ بودجه ســال 95 در مجلس توسط آقاي عادل آذر، رئیس 
دیوان محاسبات کل کشور در مجلس قرائت شد. بررسي جزئیات این گزارش نشان 
مي دهد در بودجه سال گذشته فقط 20 درصد احکام بودجه به طور کامل اجرا شده 
و 80 درصد یا اجرا نشده یا به صورت ناقص به اجرا در آمده است. فلسفه وجودي 
بودجه که پیش بیني درآمدها و هزینه هاي یک سال است با گزارش تفریغ بودجه 
ســال 95 زیر سؤال مي رود. ســازمان برنامه و بودجه کشور زمان زیادي را صرف 
تدوین بودجه مي کند و همچنین مجلس براي تصویب آن زمان زیادي مي گذارد، 
اما گزارش ها حاکي از تحقق 20درصدي بودجه است. اگر قرار است فقط 20 درصد 
بودجه محقق شــود، بهتر است در این شرایط دولت و مجلس بودجه اي تدوین و 

تصویب نکنند و زحمتي بر دوش هم نگذارند.
  در گزارش دیوان محاسبات کل کشور، مشخص شد 20 هزار میلیارد تومان 
در بخش نفت به خزانه واریز نشــده که این موضوع، بي انضباطي گسترده را نشان 
مي دهد. برخي شــرکت هاي دولتي و بنگاه هــاي اقتصادي احکام بودجه را رعایت 
نمي کنند و وجوهي را که باید به خزانه واریز شود، انکار مي کنند که این کار باعث 

اخالل در نظام اقتصادي کشور مي شود.
  با توجه به اعداد و ارقامي که قابل تامل بوده و به خزانه واریز نمي شود، مسئله 
مهم تر کسري بودجه است. دولت باید بخشي از درآمدهاي خود را به خزانه واریز و 
به بخش هاي تخصیص یافته پرداخت کند، اما از این کار صرف نظر مي کند و جالب 
این که کسري بودجه در دولت را با چاپ اسکناس پوشش مي دهد. در این شرایط 
مشخص مي شود کسري بودجه نیز غیرواقعي است و از جیب همه مردم ایران باید 

ناکارآمدي مالي پوشش داده شود.
  چاپ اســکناس و افزایش نقدینگي به معناي کاهش ارزش پول ملي است و 
رقم نقدینگي از ابتداي فعالیت دولت یازدهم تاکنون بیش از 3 برابر شده و دیوان 
محاســبات در این زمینه باید وارد شــود و نقش نظارتي خود را به خوبي ایفا کند. 
دیوان محاسبات مي تواند گزارش هاي اجمالي و کلي در مورد بودجه ها تهیه کند و 
نباید همسو با دولت باشد. اخیرا هم شنیده مي شود آقاي الریجاني، رئیس مجلس 
شوراي اسالمي به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دستور داده این بي انضباطي 
مالي را پیگیري کنند. دیوان محاسبات در این اعمال نظارت نقش مهم و اساسي 
را ایفا مي کند و تخطي در این زمینه باعث بي اعتمادي ســرمایه هاي اجتماعي و 

افزایش بي انضباطي دولت مي شود.
راغفر: سیاست تعدیل اقتصادی

سرمایه اجتماعی را به تاراج می برد
یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه رئیس جمهور در مصاحبه اخیر به هیچ 
چیز پاسخ نداد، گفت: اصالح طلبان وامدار سرمایه داران شده اند و دولت در تسخیر 

اصحاب ثروت است.
حسین راغفر در نشست حزب ندای ایرانیان با انتقاد از اجرای سیاست تعدیل 

اقتصادی در دولت ســازندگی و پس از آن گفت: بازار باید در خدمت جامعه باشد 
نه بازار رها باشد که مثل امروز شاهدیم که دولت در تسخیر اصحاب ثروت است، 
نابرابری هایی که در بازار بر اثر بخت و اقبال ایجاد می شــود باعث انتقال فقر بین 
نسل هاســت. ممکن است عده ای دچار خوش اقبالی شوند و در خانواده ای متمول 

متولد شوند بدون اینکه آن را انتخاب کرده باشند.
به گزارش »امید نامه« راغفر تاکید کرد: اصل برابری فرصت ها اصلی است که 
باید همه جوامع آن را بپذیرند ولی در جامعه مبتنی بر بازار افراد ســعی می کنند 

ارزان بخرند و گران بفروشند.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه اجتماعی به خاطر سیاست های تعدیل ساختاری 
به تاراج و حراج گذاشته شد گفت: باید منتظر بحران های بعدی باشیم. وی افزود: 
نشانه این بحران مصاحبه اخیر رئیس جمهور است و دیدیم که به هیچ چیز پاسخ 
ندادند و اظهاراتشان تایید سلطه جریان های تجاری است. وی ادامه داد: صاحبان 
ســرمایه ترســیده اند و شعار »نترســید نترسید ماهمه با هم هســتیم« را از دل 
روزنامه های زرد می شنویم که می گویند نرخ بنزین و ارز را باال ببرید و نترسید. تا 
دیدگاه های حاکم بر سیاست های اقتصادی مبتنی بر مردم تغییر نکند با مشکالت 

زیادی مواجه خواهیم بود.
راغفر که در انتخابات از روحانی حمایت می کرد افزود: ما باید تغییر جهت اساسی 
در جهت گیری اقتصادی شکل دهیم چون در شکل دهی وضع کنونی عالوه بر بالهت 

سیاسی، مسئله نفوذ خارجی هم موثر بوده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه اصحاب و احزاب اصالح طلب بشدت وامدار صاحبان 
سرمایه شده اند و به همین دلیل جهت گیری شان به سمت بازار است، تصریح کرد: 
بسیاری از بزرگان اصالحات حرفی برای گفتن ندارند و خزعبالت نئولیبرالیسم را 

تکرار می کنند.
وی افزود: اقتصاد آمریکا به دلیل نابرابری ها از دست رفته است و ما باید مواظب 

باشیم که در این دام نیفتیم.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه نسل جوان باید مطالبه گر باشد، گفت: ایران 

ما خیلی قدرتمند است و ما ظرفیت عبور از مشکالت را داریم.
وی با تاکید بر اینکه اصالح طلبان همســو با جریان کارگزاران هستند گفت: 

احزاب باید از حقوق مردم دفاع کنند نه از کانون های قدرت و ثروت.
راغفر ضمن  اشــاره به اینکه بازار باید در خدمت جامعه باشد گفت: کار دولت 

کارخانه داری نیست و باید حافظ منافع عموم مردم از جمله سرمایه دار باشد.
گزارش تفریغ بودجه 95 

نشانگر ریخت وپاش گسترده در وزارت نفت
گزارش تفریغ بودجه سال 95 حاکی از ریخت وپاش گسترده در وزارت نفت است.
روزنامه شــرق از قول غالم حسین حسن تاش نوشت: گزارش تفریغ بودجه 95 
نشــان مي دهد که حدود 11/5 هزار میلیارد تومان از وجوه حاصله از فروش گاز و 
حدود 4/5 هزار میلیارد تومان از وجوه دریافتي از پتروشــیمي ها بابت خوراک از 

سوی شرکت هاي زیرمجموعه وزارت نفت به خزانه واریز نشده است.
 به نظر من یکي از دالیلش این بوده که عمده فشار پرداخت یارانه هاي نقدي 
بر دوش این شرکت ها بوده است. دلیل دیگرش این است که متأسفانه ریخت وپاش 
فراواني در صنعت نفت وجود دارد؛ به عنوان نمونه بنده بارها در مصاحبه ها گفته ام 
که چندین شرکت و دستگاه در سطح صنعت نفت وجود دارند که با هزینه کرد 
عظیــم، هیچ بازدهي ای ندارند و حتي بعضا هیچ مأموریتي ندارند، اما درهرحال 
این مســئله منعکس کننده بي ضابطگي مالي در صنعت نفت اســت، چراکه اگر 
حساب وکتاب و ضابطه وجود داشت، در صورتي که بودجه هاي صنعت هم واقعا 
کفایــت نمي کرد، باید متمم بودجه را مي بردند و دولت و مجلس را قانع و طبق 

قانون عمل مي کردند. 
اگر مثال مشــکل توســعه فازهاي پارس جنوبي، مشکل 20 ساله و اقتصادي 
ماســت، مشکل بي قانوني مشکل 200 ساله و مشــکل ریشه اي و مادر مشکالت 
کشور است. تبعات این مبالغ، کسر بودجه و بدهي دولت به بانک مرکزي و تورم و 
تضعیف پول ملي و تشدید عدم شفافیت است. ضمنا موارد مربوط به نفت در این 
گزارش به این هم محدود نمي شــود و موارد مهم دیگري مانند بي حساب وکتابي 
میان شرکت هاي داخلي صنعت نفت و عدم اقدامات الزم در مورد توسعه میادین 

مشترک نیز وجود دارد. 
در مورد دیگري، شرکت پاالیش و پخش فراورده هاي نفتي 370 میلیارد تومان 
از وجوهي را که باید صرف زیرساخت پاالیش و توزیع مي کرده، صرف امور دیگري 
کرده است. مورد مهم دیگر هم بدهي 266 میلیاردتوماني شرکت هاي خصولتي شده 
پتروشیمي به وزارت نفت است؛ شرکت هایي که از یک سو فشار مي آورند که قیمت 
ســوخت و خوراکشان پایین باشد و از سوي دیگر پول آن را هم نمي دهند و با ارز 
محصوالت صادراتي شــان هم بازار ارز را به هم مي ریزند؛ یعني بنگاه هاي رانت جو 
که نتیجه یک خصوصي ســازي بي مطالعه هستند و دستگاه رگوالتوري هم براي 

کنترلشان وجود ندارد.

گفت: گــزارش دیــوان محاســبات مجلس دربــاره تخلف80 
 درصــدی دولــت در اجــرای بودجــه 95 باعــث عصبانیت دولت 

شده است!
گفتم: باید باعث عصبانیت مردم از دولت بشــود که این 

بال ها را بر سر اقتصاد کشور آورده است.
گفت: ســخنگوی دولت گفته است دیوان محاسبات کار درستی 

نکرده است!
گفتم: یعنی از نظر ایشان کار درست آن بود که صدایش 
را در نیاورد تا دولت هر تخلفی را که اراده کرد، انجام بدهد؟! 

تازه ادعای شفافیت هم می کنند!
گفت: ایشان گفته اســت دیوان محاسبات باید براساس گزارش 

ما نظر می داد!
گفتــم: عده ای برای فتح یک قلعه رفته بودند و نگهبانان 
قلعه به ســوی آنان سنگ پرتاب می کردند، یکی از سنگ ها 
به ســر یکی از متجاوزان خورد و ســرش را شکســت و 
طرف با عصبانیت به نگهبان قلعه گفت؛ مرد حســابی مگر 
 ســپر به این بزرگی را نمی بینی که ســنگ را به ســر من 

می زنی؟!

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

تخلف 80 درصدی در اجرای بودجه 95
دولت از كدام شفافیت سخن می گوید؟!

تسلیت به همکاران
با نهایت تأسف مطلع شدیم همکارمان آقای جلیل خدایی در غم از دست دادن 
مادر گرامی اش به سوگ نشسته است. ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحومه رحمت 

واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.
***

همچنین باخبر شــدیم همکارمان آقای حسین کاشــانی در غم فقدان یکی از 
نزدیکان خود ســوگوار اســت. ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحوم غفران الهی و 

برای بازماندگان بردباری آرزو داریم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس، با تشریح 
دالیل مخالفان الحاق به کنوانسیون 
پالرمو، گفــت: نگرانی های موجود 
درباره تبعات الحاق به این کنوانسیون 

هنوز باقی است.
سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در گفت وگو با خبرگزاری مهر، 
با اشــاره به تصویب الیحــه دولت برای 
الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم 
سازمان یافته فراملی )پالرمو( در مجلس، 
اظهار داشــت: هنگامی که برجام شکل 
گرفت، جان کری وزیر امور خارجه وقت 
آمریکا در یکی از دانشگاه های این کشور و 
در پرسش و پاسخ با نخبگان، پاسخ جالبی 
به آنهــا داد، او گفت که خیالتان راحت 
باشد؛ ما با برجام همه رفتارهای جمهوری 

اسالمی را تحت کنترل می آوریم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس ادامه داد: سؤال 
این بود که برجام که چنین ظرفیتی ندارد، 
پس منظور جان کری چیست که با برجام 
همه رفتارهای جمهوری اسالمی تحت 

کنترل گرفته می شود!؟
مکمل های برجام: سند 2030، 

FATF و پالرمو 
نقوی حسینی اظهارداشت: همان 

موقع به این مسئله اشاره شد که پس 
از برجام، اسناد دیگری نیز در دوران 
پسابرجام به ایران عرضه خواهد شد؛ 
حــاال یا ایران بایــد در این چارچوب 
قرار بگیرد و یا قــرار نخواهد گرفت. 
اگر در این چارچوب هــا قرار نگیرد، 
برجام گشایشی برای او ایجاد نخواهد 
کرد. به همین دلیل بوده اســت که 
در دوران پس از برجام، شــاهد ارائه 
اسنادی مانند ســند آموزش 2030، 
الحاق به FATF و پالرمو بوده ایم که 
برخی از آنها با عنوان برجام های 2، 3 
و 4 نــام برده اند که اتفاقا مقام معظم 
رهبری قاطعانه مقابل چنین ایده ها و 

زمزمه هایی ایستادند.
کشتن درجهت منافع آمریکا را 

تروریسم نمی دانند!
وی تصریح کرد: نکته مهم این است 
که در میان محورها و بندهایی که مورد 
پذیرش همه کشورهاست، بندهایی قرار 
می دهنــد که بعدا بــرای نظامی مانند 
ما مشکل ساز می شــود؛ به عنوان مثال 
تعریف آنها از پولشــویی و تروریســم با 
ما فرق می کند و همین مســئله باعث 

مشکل می شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در همین رابطه 
افــزود: آمریکایی هــا و برخی نظام های 

اروپایی هر شــخص یا گروهی را که آدم 
می کشــد، اگر آدم کشتن آنها در جهت 
منافع آمریکا باشــد، گروه تروریســتی 
توصیــف نمی کنند ولی اگر حرکت یک 
گروه مبارز و آزادیخواه به ضرر آمریکایی ها 
باشد، آنها را تروریست توصیف می کنند.

یک راه حل برای رفع نگرانیها
 FATF وی تصریــح کرد: آنهــا با
و پالرمــو به دنبال آن هســتند تا تمام 
عملیات های مالی، بانکی و اقتصادی ما را 
تحت کنترل خودشان بگیرند و این یک 

واقعیت است.
نقوی حســینی با  اشاره به تصویب 
الیحه الحاق به پالرمو در صحن مجلس 
با وجود مخالفت های برخی نمایندگان و 
نیز تعریف برخی شــروط به عنوان حق 
شــرط تاکید کــرد: نگرانی های موجود 
درباره تبعات الحاق به این کنوانســیون 

هنوز باقی است.
وی اظهار داشــت: تنها راه حل رفع 
نگرانی ها این است که مجلس شروطی 
را که جمهوری اسالمی به عنوان »حق 
تحفظ« )حق شرط( مدنظر دارد، در یک 
قانــون جداگانه تصویب کند تا در موقع 
لزوم از این قانون اســتفاده شود؛ چرا که 
شروط پنج گانه ای که در مصوبه مجلس 
برای الحاق به پالرمو آمده، همه نگرانی ها 

را برطرف نمی کند.

نقوی حسینی:

نگرانی های الحاق به »پالرمو« باقی است
عدم كفایت شروط 5گانه

ایام اخیر،  حتما شــما هم در 
بیش از گذشته کلمه شفافیت را از 
زبان رئیس جمهور و مقامات دولتی 

شنیده اید. 
رئیس جمهــور بارها اعالم کرده که 
باید شــفافیت ســرلوحه امور باشــد و 
مشکل دولت قبل همین عدم شفافیت 
و تصمیم گیری در پســتو و جدا بودن از 

نخبگان و... بود.
دو ســال قبل بود که دکتر نوبخت 
در کشاکش اختالف بر سر قیمت نفت 
در الیحه بودجه جمله عجیبی گفت که 
مبانی علم بودجه نویسی را جابه جا کرد. 

آن ســال بحث بر ســر این بود که 
نفت در سال آینده 60 دالر خواهد بود یا 
30 دالر!؟ تفاوت سی دالری دو تخمین 
باعث اختالفات زیادی شده بود اما نظریه 
دکتر نوبخت کار را تمام کرد. وی گفت ما 
بودجه را با رقم مورد نظر دولت می نویسیم 
ولی اگر نفت ارزان شــد، متناسب با آن 

خرج می کنیم!
این یعنی تیر خالص به عقالنیت و 

برنامه ریزی برای آینده!
آن نوع بودجه نویســی اندک اندک 
آثار خود را نشان می دهد و وضع امروز، 

حاصل آن کار است.
دولت اما کماکان خود را مبرا از هر 

بی برنامگی و بی نظمی می داند.
اما هفته قبل رئیس  دیوان محاسبات 
در مجلس شــورای اسالمی در ماجرای 
گزارش تفریغ بودجه ســال 95 سخنان 
مهمی گفت که همه ادعاهای دولتی ها 

را زیر سؤال برد.
در ابتدا به یاد بیاوریم که عادل آذر، 
رئیس  کنونی دیوان محاسبات، از یاران 
همسو با دولت است و پیش از این سمت، 
عهده دار ریاست »مرکز آمار ایران« بود. 
ذکر این نکته از این جهت ضروری است 
که تصور نکنید مثال یک نفر از مخالفین 
سرسخت دولت رئیس دیوان محاسبات 

شده و این گزارش حاصل کار اوست.
آن روز رئیس  دیوان محاسبات گفت: 
»تنها 20 درصد احکام بودجه 95 اجرایی 
شده است« معنای این حرف روشن است، 
یعنی دولت در سال 95 هر بالیی که دلش 
خواسته به سر بودجه کشورآورده است، 
هر جور که دلش خواسته قانون را دور زده 
و زیر و رو کرده  اما در همه آن مدت، شعار 

شفافیت از دهانش نیفتاده!
انتظار از دولت برای شفاف ســازی 
مصارف بودجه، انتظار بیهوده و بی فایده ای 
است. اما دیوان محاسبات بخشی از این 

انتظار را برآورده کرده است.
براساس گزارش تفریغ بودجه 95، 

دولتی  شــرکت های  تحقق یافته  منابع 
652 هزار میلیارد تومــان بوده که 75 
درصد آن برابر 490 هزار میلیارد تومان 
صرف هزینه های جاری شده و تنها 160 
هزار میلیارد تومان در بخش سرمایه ای به 

مصرف رسیده است.
در قانون بودجه 95 )همان ســند 
کاغذی مصوب مجلس( تعداد 9 شرکت 
دولتی تحت عنوان »شــرکت زیان ده« 
درج شده بود و برای جبران زیان این 9 
شرکت 1500 میلیارد تومان پرداخت 

شده است.
 این درحالی است که در پایان سال 
گذشته 153 شرکت عالوه بر 9 شرکت 
مذکــور زیان ده شــده اند. بــر این مبنا 
215 میلیارد تومــان از بودجه عمومی 
برای جبران زیان  آنها لحاظ شده است. 
به نظرتــان دولت حاضر اســت درباره 
چرایی زیان ده بودن این 153 شــرکت، 
شفاف ســازی کند!؟ اما گــزارش تفریغ 
بودجــه 95 اخبار مهم دیگری هم دارد. 
این گزارش نشان دهنده تخلف 16هزار 
میلیارد تومانی وزارت نفت و 370 میلیارد 
تومانی شرکت پاالیش و پخش، تخطی 
80 درصــدی دولت در اجــرای احکام، 
کســری تراز عملیاتی 63 هزار میلیارد 
تومانی و پرداخت 1500 میلیارد تومان 

زیان شرکت های دولتی است.
بنابر گزارش دیوان محاسبات، تنها 
7 درصد از منابع یارانه ای وصول شده )از 
محل اصالح قیمت  حامل های انرژی( به 

تولید و سالمت اختصاص یافته است.
رفتار توأم با شگفتی دولت در عدم 
اجرای 80 درصــد احکام قانون بودجه، 
و صرف 75 درصد بودجه شــرکت ها و 
دستگاه های دولتی در هزینه های جاری 
)در مقابــل هزینه 25 درصــدی برای 
ســرمایه گذاری( و عــدم واریز 14 هزار 
میلیارد تومان از درآمدهای نفتی به خزانه، 
این پرســش را پیش می کشد که اساساً 
قانون بودجه با چند ماه وقت از نمایندگان، 
برای چه تدوین می شــود؟ بــرای اجرا 
نشدن؟ و با این وجود چرا رئیس جمهور 

مدام شعار شفافیت می دهد؟
بنابر گزارش دیوان محاسبات، تنها 
7 درصد از منابع یارانه ای وصول شده )از 
محل اصالح قیمت  حامل های انرژی( به 

تولید و سالمت اختصاص یافته است.
رفتار توأم با شگفتی دولت در عدم 
اجرای 80 درصــد احکام قانون بودجه، 
و صرف 75 درصد بودجه شــرکت ها و 
دستگاه های دولتی در هزینه های جاری 
)در مقابــل هزینه 25 درصــدی برای 
ســرمایه گذاری( و عــدم واریز 14 هزار 

میلیارد تومان از درآمدهای نفتی به خزانه، 
این پرسش محوری را به وجود می آورد که 
چرا الیحه بودجه ای که دولت و مجلس 
ماه ها صرف بررسی و تصویب آن می کنند 
در نهایت 80 درصد آن اجرایی نمی شود؟!
اگر ایــن الیحه هر جــور که وزیر 
و رئیس جمهــور اراده می کننــد اجــرا 
می شود،چه نیازی به این همه حاشیه و 

رفت و آمد و هیاهوست!؟
دولت اصــرار دارد بودجه ای که به 
مجلس می دهد، دست نخورده تصویب 
شود، بعد هم آن را هرجور که میل دارد 
اجرا کند،خب فایده این »بودجه میلی« 
برای مردم و کشور چیست!؟ اکنون که بنا 
بر داشتن »بودجه میلی« است،چرا وقت 

نمایندگان به آن صرف شود!؟
در برابر »بودجه میلــی« و اجرای 
میلی آن،نقش دستگاه های نظارتی نظیر 
دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل 

کشور چیست!؟
همین که یک گزارشی تولید و قرائت 
شد، مسئله تمام است!؟ آیا دستگاه قضایی 
و دادستان دیوان محاسبات نباید نسبت 
به این موضوع ورود کرده و متخلفین را 

مجازات نمایند!؟
 یکی از مهم تریــن وظایف قانونی 
دیوان محاســبات پس از قرائت گزارش 
تفریــغ، ارســال پرونــده تخلفــات به 
مجموعه های مربوطه و پیگیری آن است. 
همچنین سازمان بازرسی کل کشور 
به عنوان بازوی نظارتــی قوه قضائیه بر 
حسن اجرای قانون در این مرحله نقش 
مهم و حیاتی دارد و نباید با خوانده شدن 
گزارش تفریغ، موضوع را به فراموشــی 

بسپارد.
خوب است سخنگوی مهم تر دولت 
درباره اظهار نظر عجیب و خالف قانون اش 
که گفته بود: »دیوان محاسبات تشویش 
اذهان کرده است« توضیح بدهد و بگوید 
چطور ممکن است یک دستگاه رسمی 
حاکمیت، با اجرای وظیفه قانونی خود، 
مرتکب تشــویش اذهان عمومی  شود!؟ 
آیا دولت معتقد است دیوان آمار و ارقام 
نادرستی در اختیار داشته است!؟اگر این 
فرض محــال را بپذیریم، با چه مالک و 
مبنایــی باید به دیگــر گزارش های این 
دستگاه و نیز گزارش های مرکز آمار در 

زمان آقای عادل آذر اطمینان کنیم!؟
البته محمــد باقر نوبخت که ظاهرا 
واکنش قبلی را ناکافی دانسته بود، دیروز 
بازهم در جمع خبرنگاران به گزارش دیوان 
محاسبات واکنش نشان داد و در سخنی 
عجیب تر گفت: »انتظار می رفت گزارش 
تفریغ بودجه ای که ارائه شده، برمبنای 

گزارش قوه مجریه باشد)!( اما دیوان خود 
اقدام به تهیه گزارش کرده حداقل کار این 
بود که دولت را از گزارش مطلع کرده تا 
راجع به شبهات و ابهامات پاسخ دهد تا 
تشویش اذهان عمومی مورد سوءاستفاده  

رسانه های خارجی قرار نگیرد)!(«
وی سپس با ادبیاتی خاص که بیشتر 
شبیه ادبیات آکتورهای فیلمفارسی بود، 
افزود: »چیزی که شبهه برانگیز است را 
چرا منتشر می کنید و »حرفی می پرانید«، 
ذهن ها را باید یکی یکی روشن کنیم و 

گزارش دهیم.«
البته به نظر می رســد دولت معتقد 
اســت،دیوان محاسبات نباید اساسا این 
حرف ها را بیان می کرد، آن هم در جلسه 
علنی مجلس! یعنی این حرف ها درست 
است، ما هم دم از شفافیت می زنیم، اما 
بــرای دیگران،چرا با بیان علنی حقایق، 

باعث تشویش اذهان عمومی شده اید!؟


