کمیسیون تلفیق با علنی شدن مذاکرات مخالفت کرد

گزارش

مذاکرات بودجه پشت درهای بسته

جامعه فردا :تا دو هفته آینده کمیســیون تلفیق
مجلس یکی از مهمترین کمیســیونهای مجلس
خواهد بــود و تصمیمهای مهمی را در زمینه بودجه
اتخاذ خواهد کرد .نگاهی به شــرایط کشور و وجود
بحرانهــای عمیق اقتصادی که چند روزی اســت
پای مردم را نیز به خیابانها باز کرده است ،به خوبی
روشن میکند که مذاکرات کمیسیون تلفیق بر سر
بودجه تا چه اندازه میتواند مهم باشــد ،مذاکراتی
که بخش مهمــی از آن از دید مــردم پنهان خواهد
ماند و نمایندگان پشــت درهای بسته الیحه بودجه
را چکشکاری خواهند کرد .بــا وجود اینکه برخی
معتقد بودند این مذاکرات باید علنی باشد و پیشنهاد
آن به طور رســمی از ســوی جعفرزاده ایمنآبادی
به کمیسیون تلفیق داده شــد ،اما اعضای آن با این
پیشنهاد موافقت نکردند.
خبر مخالفت با علنی شدن جلسات کمیسیون تلفیق
را یکی از نماینــدگان مجلس که نامش نزد «جامعه
فردا» محفوظ خواهد مانــد ،اعالم کرد .این نماینده
مجلس به خبرنــگار ما گفت :آییننامهای را نماینده
رشت برای حضور خبرنگاران در جلسات کمیسیون
تلفیقبهاینکمیسیونآورداماباآنمخالفتشد.اودر
پاسخبهاینسئوالکهدلیلمخالفتاعضایکمیسون
تلفیق چه بود ،گفت :به خوبی روشــن نشد که دلیل
اصلی مخالفت اعضا با علنی شدن مذاکرات ،چیست
اما به طور کلی رئیس این کمیسیون آقای تاجگردون
هم چندان رغبتی به این مسئله نداشتند و به هر حال
نظر ایشان در رأس کمیسیون مهم و تأثیرگذار بوده
است .او همچنین از سختگیریهای دیگری نیز خبر
داد و گفت :مقرر شــده نماینــدگان هنگامی که در
جلساتتلفیقحضورپیدامیکنندباخودتلفنهمراه
نیاورند و آوردن موبایل در جلسات ممنوع شده است.
در چند وقت گذشــته بحث بر ســر شــفاف بودن
ساختارها به ویژه در مجلس حسابی داغ شده است.

بسیاری از نمایندگان خواستار شفاف شدن بودجه
مجلس شدند و برخی بازوی پژوهشــی پارلمان را
نشانه گرفتند و خواستار شــفاف شدن عملکردش
بودند .در این میان اما از کمتر نمایندهای درباره لزوم
علنی شدن مذاکرات بودجه شنیده شد .این در حالی
است که بســیاری بر این باورند الیحه بودجه  97از
حساسیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که امروز کشور
از وجود بحرانهای عمیق اقتصــادی رنج میبرد و
شرایطاجتماعیهممتأثرازوضعیتبحرانیاقتصادی
دچار تنشهای بزرگ شده است .در واقع الیحه بودجه
سال آینده با نگاه بر همین بحرانها تهیه و تدوین شده
است .بودجهای نسبتا کوچک و البته شفافتر.
دولت همه تالش خود را به کار بســته بود که برخی
نهادهایفرهنگیراکهدرردیفبودجهحضورداشتند
دست کم پاسخگو کند تا این نهادها در قبال بودجهای
که از دولت میگیرند پاسخگو باشند .همین چند روز
پیش علی مطهری در مجلس و در جمع خبرنگاران
از شروع فشــارها برای بازگرداندن برخی ردیفها به
بودجه خبر داد و اینکه با وجــود تالش دولت برای
شــفاف کردن بودجه اما نهادهــای فرهنگی خاص
فشــارهای خود را برای بازگشــت به ردیف بودجه
اغاز کردهاند.
از سوی دیگر موضوع سهم خواهی برخی نمایندگان
و نگاههای منطقهای آنها مطرح است که سهم مهمی
در نگرانیهای برخی صاحب نظران داراست .تجربه
نشان داده است که بودجه هر طور که تدوین و بسته
شــود بیتردید در مجلس و در کمیســیون تلفیق
بزرگ میشود .دلیل این موضوع نگاههای منطقهای
نمایندگان است که بودجه را به چشم گوشت قربانی
میبینند و هر کس میخواهد ســهم بیشتری را به
خود تعلق دهد .این در حالی است که امروز بیش از هر
چیزی نیازمند نگاههای ملی و فرامنطقهای به الیحه
بودجه هستیم و فرصتی نیست که اشتباهات گذشته
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بار دیگر تکرار شود.
وجود همین دو مســئله به تنهایی ،ضرورت علنی
شدن مذاکرات کمیسیون تلفیق را گوشزد میکند.
وقتی رســانههای مســتقل در این جلسات حضور
داشته باشند نه نمایندگان میتوانند با سهم خواهی
و نگاههای منطقهای هزینههایی را به بودجه تحمیل
کنند و نه نهادهای خاص که به دنبال بودجه بیشتری
هستند و گاه در این میان نمایندگان مجلس را اهرم
فشارمیکنندتاسهمبیشتریازبودجهدریافتکنند.
در واقع در میدان دید افکار عمومی قرار گرفتن سبب
میشــود تا نمایندگان مجلس با مسئولیتپذیری

شبکهها فراخوان و تبلیغ تجمع را برای ۹دی پخش کرد.
صداوسیما حاضر است جدول پخش و ساعتهای فراخوان مردمی
طی روزهای  ۷و  ۸دی برای تجمع در  ۹دی را منتشر کند؟
تجمــع روز  ۹دی  ۸۸چــه میزان توانســت بر تشــدید یا کاهش
اختالفهای ناشــی از انتخابات تاثیر داشته باشد؟آیا  ۹دی در  ۸۸و
گفتمانش در طی سالهای بعد توانسته وحدت ملی را تقویت کند و
گسلهای پس از ۸۸را ترمیم نماید؟
گفتمانسازی گسترده و سازمانی برای  ۹دی بدون رفع کدورتها و
اختالفهای مربوط به انتخابات ۸۸چه میزان موفقیت داشته است؟
وحدت جامعه و ترمیم اختالفات بهطور دســتوری و کلیشهای نه
شدنی است و نه ماندگار.شــهرداری تهران و شهرداریهای سراسر
کشور فهرست میادین و معابر و بوستانها و اماکن عمومی که بهطور
نمادین بهنام ۹دی شدند را یکجا منتشر کنند.

پایان اعتراضهای سیاسی با اصالح اقتصاد و آزادی اجتماعی
نظرگاه

پیش ببرند .برای این گروههای موجسوار مشکالت مردم و مطالباتشان
که به خاطرش دست به اعتراض زدهاند مهم نیست و تنها منویات جناح
سیاســی خود را در این اعتراضها دنبال میکنند .بنابراین باید میان
مردم معترض و این دو گروه تفکیک قائل شویم.
در این شــرایط وظایفی متوجه احزاب است و میتوانند نقش مؤثری
بازی کنند .احزاب باید منادی مطالبات بحق مردم شــوند و از طرف
دیگر نقش تبیینکننده را نیز بــه خوبی ایفا کنند .احزاب باید تالش
کنند با جامعه و مــردم ارتباط بگیرند و از یکســو درباره گروههای
سوءاســتفادهگر به مردم هشدار دهند و اجازه ندهند اعتراضات مردم
دستمایه سوءاســتفاده برخی گروههای فرصتطلب شوند و از سوی
دیگر راه درست برای به نتیجه رسیدن اعتراضها را نشان دهند و برای
مردم روشن کنند که مشکالت یکشبه قابل حل نیست و با پیگیری
و صبر میتوان اعتراضها را به نتیجه رساند .به بیان دیگر تبیین روند
سازنده برای پیگیری مطالبات مهمترین وظیفهای است که امروز و در
شرایط فعلی بر دوش احزاب است.

نظرگاه

از بروز اعتراضها نترسیم
علی پیرحسینلو ،فعال سیاسی اصالحطلب،
گفــت :در همــه جوامعی که در شــکل
ساختیافته شــهری قرار دارند و با تراکم
جمعیت و تکثر مطالبات روبهرو هســتند،
مواجه شــدن با پدیده شــورش شــهری
غیرقابلاجتناب است .بنابراین خیلی نباید
از بروز اعتراضهای خیابانی ترسید.
در جامعه ما نیز با توجه به قرار گرفتن در وضعیت عدم توازن نیروهای
اجتماعی و سیاسی از یک سو و شکافهای فاحش طبقاتی از سوی
دیگر ،چنین حوادثی کامال محتمل اســت .راهی که کشــورهای
دموکراتیک و توسعهیافته در مواجهه با این پدیده از سر گذراندهاند
و در قالب توســعه سیاســی آن را پیگیری میکنند هدایت چنین
اعتراضاتی به بسترهای مشروعیتیافتهتر به لحاظ دموکراتیک است.
این بســترها در وهله اول احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و در وهله
دوم جنبشهای جدید اجتماعی هستند.
جامعه ایران بعد از تجربههای یک سده و همچنین چهار دهه اخیر از
مرحله نگرانی نسبت به این اعتراضات عبور کرده و واقعیت این است
که مطالبات و نارضایتیهایی وجود دارد و این مســائل باید در قالب
خودش مطرح و حل شــود .کامال طبیعی است که تمام جریانهای
سیاسی و اجتماعی تالش کنند که از این زمینه برای بیان مسائل و
اهداف خودشان استفاده کنند .بنابراین عجیب نیست که مخالفان
دولت بخواهند از این مسئله اســتفاده کنند و همینطور نیروهای

بیشتری به داستان بودجه نگاه کنند .اما از سوی دیگر
علنی بودن مذاکرات کمیسیون تلفیق میتواند دید
مردم را هم نسبت به بودجه و محدودیتهایی که از
نظر مالی در کشــور وجود دارد باز کند .به بیان دیگر
اگر قرار است دولت کارهای مهمی در زمینه بودجه
انجام دهد و برای عبور از بحــران اقتصادی ریاضت
را در دســتور کار خود بگذارد ،مهم اســت که مردم
به طور کامل در جریان امور کشور قرار بگیرند و علنی
شدن مذاکرات کمیسیون تلفیق فرصت خوبی بود
تا افکار عمومی به طور شفاف در جریان آنچه که در
اقتصاد کشور میگذرد قرار بگیرند که این فرصت با

مخالفت نمایندگان از دست رفت.
حال در این چند هفته تنها برخی رسانههای خاص
به اخبار کمیسیون تلفیق دسترسی خواهند داشت و
همین شرایط دست بسیاری از افراد با نفوذ را باز خواهد
گذاشــت تا اخبار را قطره چکانی و حتی جهت دار
منتشر کنند و افکار عمومی را آنطور که مد نظرشان
است تحتتأثیر خود قرار دهند.
شــفافیت هنوز هم مهمترین حلقه گمشده از نظر
مردم ایران است .عدم شفافیتها در شرایط کنونی
کشــور تنها نتیجهای که به همراه دارد عمیق شدن
بحرانهاست.
نظر روز
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مرتضی مبلغ ،معاون سیاسی وزارت کشور،
در دولت اصالحــات :اصــوال در مواجهه با
اعتراضات مردمی بهترین راه ســعه صدر و
گشادهرویی است .وظیفه همه حکومتهای
مردمساالر شنیدن صدای مردم و رسیدگی
به مطالباتشان اســت .اما در این میان باید
مراقب گروهها و افراد فرصتطلب نیز بود که
مطالبات مردم را به انحراف نکشند .اعتراض به نابسامانیها و مشکالت
حق مردم است ،اما باید مراقب بود که گروههای فرصتطلب روی موج
این اعتراضها ســورا نشــوند .امروز دو جریان تالش دارند که بر موج
اعتراضات به حق مردم سوار شــوند و خواستههای جناحی خود را به
پیش ببرند .یکسو مخالفان نظام جمهوری اسالمی و گروههای معاند
که تکلیفشان مشخص است و سوی دیگر گروههای تندرویی که تالش
میکنند همه مشکالت موجود در کشور را به گردن دولت بیندازند و
مردم را علیه دولت تحریک کنند تا خواستههای سیاسی جناح خود را
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خبر روز

سؤالهای فراوانی را برای افکار عمومی بهجا گذاشته است.با گذشت
هشت سال از  ۹دی  ۸۸ســؤالهایی قابلیت طرح پیدا کرده که در
تحلیلهای ارائه شده از تریبونهای یکطرفه در طول هشت سال
به آن نزدیک نشدهاند.
حوادث عاشــورای  ۸۸که مستمســک اتهــام بزرگ بــه مردم و
اصالحطلبان شده در روز ششم دیماه  ۸۸اتفاق افتاد و تجمع مردم
برای روز  ۹دی برنامهریزی شد.
در دو روز بعد از عاشورا (روزهای  ۷و  ۸دی) مردم کجا بودند و چرا به
میداننیامدند؟
صداوسیما طی  ۴۸ساعت طی روزهای  ۷و  ۸دی ،صدها بار از همه

احزاب منادی مطالبات مردم باشند

سـيـاسـت
فـردا

۳

وحدت جامعه به طور دستوری نمیشود
عضوهیاترئیسهفراکسیونامیدمجلس،بااشارهبهبرگزاریهشمین
سالگرد  ۹دی ،سؤاالتی را درباره برگزاری این مراسم مطرح کرد.
بهگزارشایلنا،علیرضارحیمیدریادداشتیکههمزمانبافرارسیدن
سالگرد ۹دی در کانال تلگرام خود منتشر کرد ،نوشت :برای روز ۹دی
 ۸۸بهمناسبتتجمعمردمدرمدیریتفضایپسازانتخاباتتعابیرو
توصیفات عدیدهای مطرح شده است.
تالشهایزیادیهمبرایماندگارکردنچنینمدیریتیانجامگرفت؛
ازجمله درج این روز در تقویم ملی کشور و صرف هزاران ساعت برنامه
در تلویزیون و رادیو طی هشتسال گذشته صرفنظر از اینکه مقاطع
هشت ساله کشــور (دفاع مقدس ،سازندگی ،اصالحات ،مهرورزی)
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ضدانقالب و اصالحطلبان هر کدام به نوعی ســعی در بهرهبرداری از
شرایط داشته باشند.
با توجه به شرایط موجود مهمترین مسئله چگونگی حل این بحران
است .باید دید چگونه میشود به شــکل معقولی پاسخی برای این
مطالبــات ایجاد کرد کــه اوال نظم اجتماعی برهم نخــورد و باعث
وضعیتهایی چون ناامنی و خشــونت نشود ،ثانیا موجبات سرکوب
مطالبات مردم نیز فراهم نیاید.
در مجموع نباید خیلی نگــران این اعتراضها بود .اما آنها را باید به
عنوان نشانههایی تلقی کرد که در الیههای زیرین جامعه در حال رخ
دادن است .واقعیت این اســت که فشار مسائل اقتصادی روی مردم
بسیار زیاد است و در این میان همه فعاالن سیاسی و اجتماعی ،اعم
از کســانی که دنبال منازعات سطحی سیاسی هستند یا کسانی که
فکر میکنند پیگیری برخی اختالفات و مسائل و توافقها در خارج
از کشور حالل مشکالت ما خواهد بود.
همچنین افرادی که خیلی سعی دارند ،با حفظ دیسیپلین نسبت به
مسائل اجتماعی واکنش نشــان دهند و شاید چون از تکرار حوادث
سال  88نگران هستند ،در پیگیری مطالبات مردم زبان کوتاهی دارند
باید بدانند در الیههای زیرین جامعه خبرهای جدیتری هست.
به نظر میرسد یک بازاندیشــی سیاسی بازتاب این اعتراضات اخیر
خواهد بود که حتما برای توسعه سیاسی کشور نیز مفید خواهد بود.
هرچه همه از این حوادث درس بیشتری بگیریم برای پختگی جامعه
سیاسی ما مفیدتر خواهد بود.

فهرست مؤسساتی که برای پایداری  ۹دی در تهران و استانها کار
سیاسی و فرهنگی میکنند و جدول بودجههایی که برای برگزاری
همایشهای ویژه ۹دی طی هشت سال توسط دستگاههای دولتی
(در دوره دولت دهم) و نهادهای عمومی صرف شــده اســت ،اعالم
خواهد شد؟
با گذشت  ۸سال از  ۹دی  ۸۸زمان آن نرسیده که حتی به یک فقره از
اهانتهایآشکاروپنهانرئیسجمهورقهرمان۹دیوحرمتشکنی
چندباره وی نسبت به مقام رهبری رسیدگی شود؟
امروز از همه جریانهایی که ۹دی را در تقویم ملی ثبت کردند ،حتی
یک نفر از رئیسجمهور پیروز و قهرمــان آنروز دفاع نمیکند و از
انتخابخودسربلندنیست.
دیدن واقعیتها در تصمیمگیری برای گشودن گرهها اولین شرط
برای برون رفت بهسوی وحدت ملی است.

یک فعال سیاســی اصالحطلب بــا تاکید
بــر اینکه تمــام تالش اصالحطلبــان باید
بــرای حمایــت از دولت و ارائــه راهکار به
رئیسجمهور باشــد ،گفت :مــن به عنوان
یک اصالحطلب تا آخــر از روحانی حمایت
خواهم کرد ،اما نقد خود به دولت را هم مطرح
میکنم و نمیگویم اشتباه کردهام.
به گزارش ایسنا ،محمد سالمتی با اشاره به
لزوم تداوم حمایــت اصالحطلبان از دولت
اظهار کرد :اصالحطلبان باید بدانند که الزم
است از روحانی به هر شکلی که ممکن است
حمایت کنند ،چون بیــان کار روحانی به
حساب اصالحطلبان که او را کاندیدا کردند
نیز نوشته میشود .تخریب روحانی توسط
عدهای از اصولگرایان ادامــه دارد؛ اما نباید
روحانی از ســوی اصالحطلبان هم تخریب
شــود .البته روحانی باید هم حمایت و هم
نقد شــود .اصالحطلبان از روحانی حمایت
کردهاند ،بنابراین قوت یا ضعف دولت به پای
اصالحطلبان هم نوشته میشود و ما باید پیه
هر نوع عملکرد دولت را بــه تنمان بمالیم.
اصالحطلبــان در قبال مــردم باید متعهد
بمانند و محکم بپذیرند که در قبال عملکرد
دولت مسئولیت دارند.
وی در واکنش به اعالم پشیمانی برخی جهت
حمایت از دولت تصریح کرد :وقتی جناحی
تصمیم میگیرد از فردی در انتخابات حمایت
کند ،مســائل مختلف را به دقت بررســی
میکند و سپس تصمیم نهایی را میگیرد،
بنابراین بعدا نباید بگویند پشیمان شدهایم،
زیرا اگر اعــام کنند که پشــیمانیم دیگر
نمیشود روی آنها حساب کرد.

