
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

محبوبه ولی

دسته گل تازه بهارستان این است که 
در حدفاصل تصویب بودجه در صحن 
علنی تا ابالغ آن به دولــت، در جداول 
بودجه دســت برده و اعداد و ارقام را جا 
به جا کرده اند. بعــد از چند روز هیاهو و 
جنجال بابت این دستبرد، دیروز بخشی 
از تغییراتی که کمیسیون تلفیق بدون 
اطالع دولت و حتی ســایر نمایندگان 
مجلس، در جداول بودجه اعمال کرده، 

منتشر شد. 
جداول منتشر شده نشان می دهد 
که این کمیســیون بدون طی مراحل 
قانونی و پس از آنکــه الیحه بودجه در 
مجلس به تصویب رسید و باید به دولت 
ابالغ می شد، در اقدامی عجیب، بودجه 
برخی نهادها را خودســرانه افزایش و 
بودجه برخی دیگر را کاهــش داده یا 

حذف کرده است!
برای مثال بودجه مجلس در مصوبه 
نهایی الیحه بودجــه 1400 مجلس 
632 میلیارد تومان تصویب شده بود، 
اما کمیسیون تلفیق 359 میلیارد دیگر 
به آن افــزوده و درنهایت مقدار بودجه 
مجلس که به دولت ابالغ شــده، 991 

میلیارد تومان است. 

بودجه مرکز پژوهش های مجلس 
30 میلیارد تومان افزایش داده شده و 
در حالی که 121 میلیارد تومان برای آن 
تصویب شده بوده، 151 میلیارد تومان 

به دولت ابالغ شده است. 
بودجه دانشــگاه امام حسین 361 
میلیارد تومان افزایش داشته و به 611 
میلیارد تومان رســیده است. بودجه 
سازمان بسیج با دست بردن کمیسیون 
تلفیق به دو برابر افزایش یافته و از دو هزار 
و 121 میلیــارد تومانی که در مجلس 
تصویب شده به چهار هزار و 167 میلیارد 

تومان رسیده است!
بودجه برای فعاالن فضای مجازی 

صدا و سیما!
شورای عالی حوزه علمیه، دانشگاه 
اهل بیت، جامعــه المصطفی العالمیه 
و شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه 
نهادهای دیگری هستند که با دخالت 
کمیسیون تلفیق افزایش بودجه پیدا 
کرده اند. این افزایــش بودجه درمورد 
دیوان محاسبات نیز رخ داده به  طوری 
که بودجه ۸17 میلیــارد تومانی آن به 

۸67 میلیارد تومان رسیده است.
جالب آنکه برخی گروه ها و نهادهای 
دیگــر در حالی کــه در مصوبه نهایی 
الیحه بودجــه 1400 بودجه ای برای 

آنها در نظر گرفته نشده بود؛  کمیسیون 
تلفیق با تغییراتی که اعمال کرده، به آنها 
بودجه تخصیص داده است. برای مثال 
هزار و 500 میلیارد تومان برای فعاالن 
فضای مجازی صدا و سیما اختصاص 
داده است! به عبارتی صدا و سیما عالوه 
بر بودجه های کالنی که در قالب مصوبه 
مجلس دریافــت می کند، بودجه های 
غیرمتعارف و خارج از قاعده ای هم در 

آستین غیب دارد!
شماری دیگر از خلق بودجه ها شامل 
200 میلیارد تومان برای بخش سایبری 
سازمان تبلیغات اسالمی، 30 میلیارد 
تومان برای صندوق ذخیره بسیجیان، 
۸0 میلیارد تومان برای حلقه های میانی 
سازمان تبلیغات اسالمی، 300 میلیارد 
تومان برای کمک به مســکن نیروی 
انتظامی، 40 میلیارد تومان برای ارتقای 
بهداشت و سالمت نیروی انتظامی، 400 
میلیارد تومان برای طــرح تحول قوه 
قضائیه و 50 میلیارد تومان برای دفتر 

طب سنتی در وزارت بهداشت است.
 مجلس، 

عامل رانت های کالن در بودجه
آنطور که خبرگزاری ایرنا نوشــته، 
این تازه بخشــی از دســت بردن های 
کمیسیون تلفیق در بودجه 1400 است 

و جزئیات کامل آن هنوز به طور کامل 
در دسترس نیســت.  در برابر افزایش 
بودجه ها، گفته می شود که کمیسیون 
تلفیق، بودجه برخی نهادهای دولتی را 
به طور کلی حذف کرده است؛ برای مثال 
اعتبار 50 میلیارد تومانی سازمان برنامه 
و بودجه برای اصالح ساختار بودجه از 
قانون بودجه 1400 خط خورده است. 

ایــن اقــدام بــه قــدری بدیع و 
غیرمنتظره و نامتعارف بود که صدای 
خود مجلســی ها را هم درآورد. اوایل 
هفته 100 نماینده مجلس در انتقاد از 
این بلبشــوی بودجه ای به قالیباف که 
در صدر بهارستان است، نامه نوشته اند. 
بسیاری قالیباف را مسئول این تخلف 
و ایجاد این رانت هــای کالن در بودجه 

1400 می دانند؛ بــه ویژه که مجلس 
یازدهم و رئیس آن در جریان بررســی 
الیحه بودجــه 1400 مدعــی ایجاد 
شفافیت و سالمت در آن شدند.  حاال اما 
این رسوایی به بار آمده، عملکرد مجلس 
یازدهم را بیش از پیش زیر سوال برده 
است. در کنار چنین رســوایی هایی، 
طرح های عجیب و غریب مجلس نیز 
مســتقیما، اعتبار نهاد قانونگذاری را 
هدف گرفته انــد؛ طرح هایی که بیش 
از هر چیز نمایانگــر موضع گیری های 

سیاسی و جناحی است. 
طرحی برای انفصال از خدمت 

وزرای دولت
مجلس یازدهم که با ادعای کمک 
به اقتصاد و معیشــت بر ســر کار آمد، 
مهمترین مصوبه اقتصادی اش همان 
بودجه 1400 است که حاال چنین دچار 
حاشیه شده است. سایر طرح ها اما عمدتا 
طرح های سیاسی هســتند؛ گذشته 
از مهمترینشــان که قانون انتخابات 
ریاست جمهوری اســت و هنوز هم به 
تایید شــورای نگهبان نرسیده است، 
نمایندگان دیروز طرح تازه ای داده اند 

برای انفصال از خدمت وزرای دولت. 
مجلس اصولگرا در طرح خود آورده 
است که وقتی وزرا برای پاسخ به سوال 
نمایندگان در مجلس حاضر می شوند، 
در صورتی که اکثریــت نمایندگان در 
مجلس حداقل ســه بار از پاســخ وزیر 
قانع نشوند، وزیر موردنظر پس از اتمام 
دوران وزارت، از کاندیداتوری ریاست 
جمهوری، کاندیداتــوری نمایندگی 
مجلس شورای اسالمی و کاندیداتوری 
عضویت در شورای اسالمی شهر و روستا 

به مدت 10 سال محروم خواهد شد.
طبق طرح نمایندگان، وزیر بداقبال، 
همچنین »از اشتغال در موارد مذکور در 
ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری 
و نیز شهردار و همچنین مدیر عامل و یا 
عضو موظف یا غیر موظف هیات مدیره 
تمامی شرکت ها اعم از دولتی، وابسته به 
سازمان ها و نهاد های عمومی غیر دولتی 
و هر شــرکتی که دولت یا شرکت های 
دولتی یا سازمان ها و نهاد های عمومی 
غیر دولتی به هر میزان در آن ســهم یا 
سهام داشته باشند« محروم خواهد بود. 
طرح مذکور اشــاره کرده که »این 

قانون از زمان تصویب الزم االجراست« 
و در مورد اجرای آن برای وزرای دولت 
دوازدهم کــه چند ماه بیشــتر از عمر 
وزارتشان نمانده نیز در تبصره 2 آورده 
اســت: »اعمال این قانون در مجلس 
یازدهــم و در خصــوص وزرای دولت 
دوازدهم منوط به تحقق مفاد این قانون 
و مشروط بر حداقل یک بار قانع کننده 
نبودن پاســخ وزیر پس از الزم االجرا 

شدن این قانون است.«
 بوی نامطبوع سیاسی کاری 

در صحن
معنای تبصره فوق این اســت که 
نمایندگان در این چند ماه باقی مانده 
از دولت دوازدهــم، می توانند برای هر 
یک از وزرا یک سوال طرح کرده، سپس 
از پاسخ وزیر به آن قانع نشوند و با توسل 
به طرح مذکور، وزیر مورد نظر را برای 10 

سال منفصل از خدمت کنند!
از چنین طرحی بیــش از هر چیز 
بوی نامطبوع سیاســی کاری به مشام 
می رسد؛ به ویژه که این طرح در صورت 
تصویب دســتاویز خوبی برای تسویه 
حساب های جناحی بهارستان با پاستور 
خواهد بود.  طرح هــای دیگری مانند 
ممنوعیت انتشار و اســتفاده از اخبار 
رسانه های انگلیســی و آمریکایی که 
نقض صریح جریان آزاد اطالعات است 
نیز نمونه های دیگری هستند از اینکه 
مجلس اصولگرا عمر چهارساله خود و 

بودجه بیت المال را صرف چه می کند.
کارنامه مــردودی مجلس یازدهم 
تابدین جای کار در حالی اســت که از 
عمر این مجلس هنوز حتی یک ســال 

هم نگذشته است!

از دستبرد به بودجه تا طرح های محیرالعقول

اعتباربهارستانرابهحراجگذاشتهاند!

خبر

یک منبع دیپلماتیک در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه از 
حصول نتیجه ای مشخص در پی مذاکرات نشست کمیسیون 

مشترک برجام در وین تا یک ماه آتی ابراز امیدواری کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دور سوم گفت وگوها پیرامون 
توافق هسته ای ایران که از 6 آوریل/17 فروردین آغاز شده، روز 
سه شنبه در وین برگزار شــد و نمایندگان کشورهای عضو این 
توافق نامه )ایران، چین، روسیه، فرانسه، آلمان و انگلستان( در 

این نشست بر تسریع روند مذاکرات تأکید کردند.
رئیس هیأت چیــن در مذاکرات برجام، پــس از پایان این 
نشست ابراز امیدواری کرد که گفت وگوها در زمینه احیای برجام 

هرچه سریع تر به نتیجه برسد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، انریکه مورا، دیپلمات اروپایی 
که اداره این نشست را برعهده دارد، در توئیتی در این باره نوشت: 
»بازگشتیم به وین برای کمیسیون مشترک برجام، مذاکرات 
کارشناســی و تماس های جداگانه با آمریکا در سومین هفته 
مذاکرات، برای پیشبرد اهداف مان شامل الحاق مجدد آمریکا 
به برجام و اجرای کامل توافق است.« خبرگزاری فرانسه افزود: 
وزیر امور خارجه ایران از تصمیم مذاکره کنندگان بر شــتاب 
روند مذاکرات و همچنین تســریع در فعالیت های گروه های 
کارشناسی خبر داده است. این رسانه فرانسوی یادآور شد: انریکه 
مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله ای 
در تارنمای اسپانیایی »پولیتیکا اکستریور« از موانع متعدد در 

احیای برجام از جمله سیاست داخلی تهران و واشنگتن، ارائه 
بیش از حد پیشنهادات، ساز و کار رفع تحریم ها از سوی ایاالت 
متحده و همچنین بازگشت ایران به روند عمل به مفاد تعهدات 
خبر داده است. به نوشته این رســانه، وانگ چون، نماینده دائم 
چین در سازمان های بین المللی مســتقر در وین نیز در مورد 
ترتیب ازسرگیری اجرای تعهدات آمریکا و ایران در مورد برجام 
گفت: این دولت ســابق آمریکا بود که به طور یکجانبه از برجام 
خارج شد و فشار حداکثری علیه ایران اعمال کرد که منجر به بروز 
بحران کنونی هسته ای ایران شد. از این رو آمریکا ابتدا باید همه 
تحریم های یکجانبه و غیرقانونی علیه ایران و طرف های ثالث را 
لغو کند. در دور تازه نشست کمیسیون مشترک برجام که عصر 

سه شنبه هفته جاری با حضور هیأت های ایران و گروه 1+4 در 
گراندهتل وین برگزار شد و دیروز نیز ادامه یافت، تصمیم گرفته 
شد که گروه کارشناسی سوم با نام »گروه کارشناسی ترتیبات 
اجرایی« با هدف گفت وگو در خصــوص ترتیبات عملی مورد 
نیاز برای اجرایی شدن لغو تحریم ها و سپس بازگشت آمریکا به 

برجام تشکیل شود.

خبرگزاری فرانسه درباره نشست وین:

امیدواری به حصول نتیجه قبل از انتخابات ایران وجود دارد
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در سفر ظریف به مسقط مطرح شد؛
تشکر از عمان به دلیل 

نقش آفرینی در مسائل ایران
وزیر خارجه کشورمان که در چارچوب سفر به 
کشورهای منطقه به عمان سفر کرده است با بدربن 
حمود البوســعیدی، وزیر خارجه سلطنت عمان 
دیدار و در خصوص  روابط دوجانبه و تحوالت منطقه 
به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت. به گزارش ایلنا، 
محمد جواد ظریف در این دیدار با مرور بر موضوعات 
مهم روابط دو کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی 
و مسائل منطقه از تالش سلطنت عمان در ایفای 
نقش مثبــت در موضوعات مرتبــط با جمهوری 

اسالمی ایران قدردانی کرد.
    

محمد بن سلمان: 
امیدواریم روابط خوبی با ایران 

داشته باشیم
محمد بن سلمان در گفتگویی تلویزیونی نسبت 
به برقراری روابط خوب با ایران ابراز امیدواری کرد. 
او گفت: ایران همسایه ای در منطقه است. مسئله 
اصلی ما با این کشور، برنامه هسته ای، برنامه موشکی 
و رفتار مضر در منطقه است. ولیعهد سعودی با بیان 
اینکه ما به دنبال تنش با ایران نیســتیم و از رشد و 
شکوفایی این کشور خوشنود می شویم، افزود: ما 
امیدواریم که روابط خوبی با ایران داشته باشیم. بن 
سلمان تصریح کرد: ما در سطحی بین المللی سخت 
در تالش هستیم تا مشکالتمان با ایران را حل کنیم.

    
متکی:

احتمال حضور رئیسی در 
انتخابات بسیار افزایش یافته است

منوچهر متکی، ســخنگوی شــورای وحدت 
اصولگرایان در گفت وگویی با ایســنا گفته که نتایج 
بررســی ها و رصد تحرکات به او و همکارانش نشان 
می دهد که احتمال حضور سیدابراهیم رئیسی در 
انتخابات ریاست جمهوری بسیار افزایش یافته است؛ 
حضوری که به گفته وی منجــر به خروج 90 درصد 
کاندیداهای جریان اصولگرایــی از صحنه رقابت ها 
خواهد شد و به باور او محمدباقر قالیباف نیز جزو همان 
90 درصد محسوب می شــود. متکی در عین حال 
تاکید کرد رئیسی در جایگاهی است که حضورش در 

انتخابات نیازمند اتخاذ نظر رهبری است.
    

آذر منصوری مطرح کرد؛
رد صالحیت های گسترده در 

انتخابات شوراهای شهر
آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصالحات ایران، 
در توئیتی درباره رد صالحیت گسترده نامزدهای 
ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی نوشت: 
»هیأت های نظارت بر انتخابات شوراهای مجلس 
یازدهم آنقدر رد صالحیت کرده اند که باید با ذره بین 
دنبال تایید صالحیتشده ها گشت! آیا این ترجمه 
انتخابات پرشور بود؟؟« همچنین خبرگزاری فارس 
دیروز به نقل از یک منبع آگاه نوشت که 12 عضو از 
21 عضو شورای شهر پایتخت در انتخابات شورای 
شهر ششم تهران ثبت نام کرده اند که تنها دو تن از 

آنها تایید صالحیت شده اند.
    

نماینده مجلس: 
در حال رایزنی برای استیضاح 

ظریف هستیم
نظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90، در 
توئیتی نوشت: » مطالب مطرح شده در فایل صوتی 
آقای ظریف از چنان بار ضد امنیت ملی برخوردار است 
که ضرورت دارد هیات رئیسه محترم مجلس، سریعاً 
برای برگزاری نشست اضطراری پارلمان در این باره، 
تمهید کند. درحال رایزنی با همکاران برای اعمال 

ماده 234 یا استیضاح وزیر امورخارجه هستیم.«
    

 تیراندازی کشتی  آمریکایی 
به سمت قایق های سپاه

به گزارش تسنیم به نقل از الجزیره،   ناوگان پنجم 
نیروی دریایی آمریکا در بیانیه ای مدعی شد روز دوم 
آوریل )13 فروردین( شــناور »هارت 55« نیروی 
دریایی سپاه پاسداران به همراه سه قایق تندرو، در 
خلیج فارس به دو شــناور »رانگل« و »مونوموی« 
نزدیک شده  بودند که پس از شلیک تیرهای هشدار 
ارتش آمریکا به سوی آنها، به فاصله ای امن منتقل 

شدند.
    

فریدون عباسی اعالم 
کاندیداتوری کرد

فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اســالمی و معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان انرژی اتمی در دولت احمدی نژاد، دیروز در 
نشستی خبری کاندیداتوری خود را برای انتخابات 

ریاست جمهوری اعالم کرد. 

طرح تازه نمایندگان این 
است که هرکدام از وزرا 
که اکثریت نمایندگان 

حاضر در مجلس حداقل 
۳ بار از پاسخش به سوال 
نمایندگان مجلس قانع 

نشوند، پس از اتمام دوران 
وزارت از نامزدی و اشتغال 

در موارد مشخص به مدت 10 
سال محروم می شود

جالب آنکه کمیسیون 
تلفیق برای برخی گروه ها 

و نهادهایی که بودجه ای 
نداشته اند، بودجه خلق 

کرده است! برای مثال هزار 
و 500 میلیارد تومان برای 

فعاالن فضای مجازی صدا و 
سیما اختصاص داده است

مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه 
گفت: من قبلتــر درباره مذاکــرات ایران و 
عربســتان در بغداد این نکته را مطرح کردم 
که اگر مذاکرات از حول محور یمن و مباحث 
امنیتی عبور کرده و وارد مباحث سیاســی 
شــود، می توان به نتایج ایــن مذاکرات در 
راستای بهبود روابط ایران و عربستان امیدوار 
بود. مواضع اخیر آقای بن سلمان نشان داد 
که مذاکرات ایران و عربســتان رفته رفته به 
مباحث سیاســی نزدیک و نزدیک تر شده و 
حاال می توان ادعا کرد که ادامه این مذاکرات 

ممکن اســت به بهبود روابط تهران و ریاض 
ختم شود.

قاسم محبعلی، در گفت وگو با »انتخاب« 
ضمن بیان مطلب فوق و با اشــاره به تعدیل 
مواضع تند ریاض علیه تهــران، اظهار کرد: 
زمانی عربستانی ها با ادبیات و مواضع تندی 
علیه ایران صحبت می کردند ولی حاال شاهد 
آن هستیم که این مواضع تعدیل شده است. 
من فکر می کنم که این تعدیل مواضع به آن 
خاطر است که عربستان تصور می کند روابط 
ایران با غرب رو به بهبود است و به همین دلیل 

می خواهد پیش دســتی کرده 
و قبل از آنکه غــرب با ایران به 
توافق برسد ، خودش روابطش 
را با ایران بهبود ببخشــد. 

چراکــه در غیــر این 
صورت عربستان 

بایــد هزینه و 
ت  ا ز متیــا ا
به  بیشتری 
ایران واگذار 

کند.

دیپلمات ســابق افزود: سیاست همین 
است. سیاست تصمیمات و اقداماتی است که 
شما متناسب با شرایط زمانی و مکانی و منافع 
ملی کشورتان اتخاذ می کنید. امروز شرایط 
چه در منطقه و چه در ســطح جهانی تغییر 
کرده است. ترامپ رفته است. عربستانی ها 
بعد از آنکه متوجه شدند که در دوران 
بعد از ترامپ حمایت ســابق آمریکا 
از خودشــان را ندارند، سریعا رفتار 

خودشان را تغییر دادند.
این کارشناس سیاست 
خارجی ادامه داد: آنان 
بعد از رفتــن ترامپ با 
قطری هــا مذاکــره 
کردند و امروز نیز به 
دنبال حل مســاله 

یمن هستند. این نشــان دهنده هوشیاری 
مقامات ریاض اســت که به جای آنکه اجازه 
بدهند تا دیگــران وارد مســائل مربوط به 
آنان از جمله مســاله یمن شــده و برای آن 
تصمیم گیری کنند، خودشــان دســت به 
کار می شــوند تا اداره بحران یمن و حل این 
مناقشه دست خودشان باشد و از کنترلشان 
خارج نشــود و به قول معروف از بازی عقب 
نماننــد. وی افزود: فرق ما با عربســتانی ها 
در این اســت که آنان برای اقدامات میدانی 
خودشان شرایط سیاسی را لحاظ می کنند. 
امروز شرایط سیاســی تغییر کرده است و 
آنان متناسب با همین تغییرات، سیاست ها 
و تصمیمات خودشان را نوسازی و بازسازی 
می کنند. این رویکردی است که ما نیز باید در 

دستورکارمان قرار بدهیم.

دیپلمات سابق تحلیل کرد؛

پشت پرده چرخش ناگهانی بن سلمان در قبال ایران


