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اقتصاد سیاسی بودجه
بــرای آنان مهم اســت که بداننــد در حوزه 
انتخابیه شــان، چند طرح کلنــگ می خورد و آیا 
بودجــه به طرح های نیمه تمام تعلق می گیرد یا 
خیــر. در این نگاه، به بازدهــی طرح کمتر توجه 
می شــود. عالوه براین، نمایندگان خاستگاه هایی 
دارنــد که در ایــن ایام از آنــان انتظار تخصیص 
بودجه را دارند. اگر کســی در ایام بررسی الیحه 
بودجه به مجلس ســری بزند، با ازدحام افرادی 
که خواهــان مالقات با نمایندگان کمیســیون ها 
در حین بررســی بودجــه و با نماینــدگان عضو 
کمیسیون تلفیق در حین بررسی در آن کمیسیون 
هســتند، مواجه خواهد شــد و البتــه برخی از 
نمایندگان نیز به این ازدحام به منزله یک فرصت 
نــگاه می کنند. جالب اســت هنگامی که الیحه 
بودجه به مجلس می رود، گروهی از نمایندگان 
در مصاحبه با رســانه ها به انتقاد از کسری باالی 
بودجه در الیحــه می پردازند، درآمدهای دولت 
را صوری و غیرواقعــی می دانند زیرا درآمدهای 
دولت کمتر از هزینه ها بوده، درآمدها خوشبینانه 
بیش بــرآورد می شــوند و از طرفــی هزینه ها را 
کمتر بــرآورد می کنند تا بودجه تراز شــود و این 
به معنای کســری بودجه باالتر نســبت به آنچه 
در الیحــه بودجه آمده، اســت. به واقــع انتقاد 
این دســته از نمایندگان کامال درســت است. با 
وجود این  وقتی بررســی بودجه پایان می پذیرد، 
بودجه عمومی نسبت به الیحه افزایش می یابد. 
نمایندگان به خاطر تعهداتــی که به حوزه های 
انتخابیه و خاســتگاه های خود و ســایرین دارند، 
باالجبــار هزینه هــا را افزایــش می دهند و برای 
تراز شــدن بودجه عمومی، درآمدهای موهومی 
بــرای دولــت ایجــاد می کنند. به همیــن دلیل 
معموال رقم قانون بودجه بیش از الیحه بودجه 
اســت. طبیعی اســت که کســری بودجه الزمه 

چنین فرایندی است.
بنابراین حجم وظایفی که در قانون اساســی 
بــر عهده دولت گذارده اســت و ورود گســترده 
مجلس در تصویب بودجه از دالیل تداوم کسری 
بودجه اســت. بودجــه در عمل نه یــک برنامه 
عملیاتی برای تحقق برنامه های پنج ساله، بلکه 
ابــزاری برای مانور سیاســی دولــت و مجلس 
است و در این راستا، ازدیاد کسری های بودجه و 

بدهی های دولت امری طبیعی است.

دانشنامه فارغ التحصیلی  فرزند ابراهیم به 
شماره شناسنامه ۱۶۹۳۹ و شماره ملی ۴۰۵۰۱۷۰۹۱۴ صادره  از بهار - همدان 

در مقطع کارشناسی رشته علوم تجربی صادره از واحد دانشگاهی تهران شمال 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود دانشنامه 
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد  تهران شمال به نشانی تهران - بزرگراه شهید 

بابایی ( غرب به شرق) خروجی حکیمیه - خیابان شهید صدوقی - بلوار وفادار- 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ارسال نماید.

 برگ سبز خودرو  سایپا  131SE  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۴ به شماره پالک ایران ۳۴ - ۸۴۹ ص ۷۶ 

و شماره موتور ۵۳۳۷۹۹۰ و شماره شاسی 
 NAS411100F3409227 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی   نام پدر 
 امیرحسین با شماره دانشجویی ۱۴۰۰۱۱۴۱۸۰۱۶ 
 از دانشگاه علوم پزشکی ایران رشته رادیولوژی 

 در مقطع کارشناسی مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت خودرو  رانا  TU5  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۱ 
به شماره پالک ایران ۶۶ - ۸۱۲ و ۳۸ و شماره موتور 

 160B0005366 و شماره شاسی

 NAAU01FEXDT005634 به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو کیا  اسپورتیج  رنگ سفید 
روغنی مدل ۲۰۱۶ به شماره پالک ایران ۳۸ - ۳۳۱ ب ۳۸ 

و شماره موتور G4KEFH466251 و شماره شاسی 
KNAPC812DG7796740 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پژو  ۲۰۶  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۰ به شماره پالک ایران ۶۸ - ۶۲۵ ن ۸۸ 

 و شماره موتور ۱۴۱۹۰۰۵۲۴۹۰ و شماره شاسی
  NAAP03ED7CJ538392 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت  وگو  رنگ قرمز 

زرشکی مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۳۲۳ - ۴۹۲۶۳ 
و شماره موتور AG4LF1018892 و شماره شاسی 

 N2G***110W9512158 به نام  

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند 
محمداسماعیل به شماره شناسنامه ۷۲۰۵ صادره از تهران در مقطع 

کارشناسی رشته ی مدیریت بازرگانی صادره از واحد دانشگاهی 
تهران مرکزی با شماره ی ۴۲۴۱۰۵ و تاریخ ۸۱/۱/۱۵ مفقود گردیده 

است. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران-سوهانک-میدان قائم 

خیابان خندان-خیابان سلماس ارسال نمایید.
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 تنش های تازه در روابط ترکیه و ســوئد شرایط عضویت اســتکهلم در ناتو را پیچیده تر 
کرده و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، گفته اســت از درخواست سوئد برای 
عضویــت در ناتو حمایت نخواهد کرد. این موضع اردوغــان، با تنش های جدید در روابط 
دو کشــور بر سر اقدام یک شــهروند ســوئد در آتش زدن قرآن، هم زمان شده است. اخیرا 
کردهای مخالف حکومت ترکیه تجمعی اعتراضی علیه آنکارا در برابر ســفارت ترکیه در 
اســتکهلم، پایتخت سوئد، برگزار کردند. اردوغان قرآن سوزی از سوی «راسموس پالودن» 
را محکوم کرد و اقدام این شهروند سوئد را توهین به تمام مسلمانان دانست. او همچنین 
برگزاری تظاهرات در برابر سفارت ترکیه در استکهلم را نیز «حمله به ۸۵ میلیون شهروند 
ترکیه» نامید. اردوغان در نخســتین اظهارنظر خــود در مورد تحوالت اخیر مرتبط با ترکیه 
در اســتکهلم، گفت: «روشن است کســانی که اجازه دادند چنین شــرارت و پستی ای در 
مقابل ســفارت ما صورت گیرد، دیگر نمی توانند انتظار دریافت پاســخ مثبت از ما در مورد 
درخواست عضویت در ناتو داشــته باشند. سوئد حتما عواقب اجازه دادن به تظاهرات در 

حمایت از قرآن سوزی را محاسبه کرده بود».

اردوغــان همچنین به دلیل مجــوزدادن به تظاهرات کردهای مخالــف دولت ترکیه، 
از ســوئد انتقاد کرد. شــرکت کنندگان در این تظاهرات، پرچم های گروه های مختلف کرد، 
از جملــه حزب کارگران کردســتان یا «پ ک ک» را تکان می دادند کــه از چند دهه  پیش با 
حکومــت ترکیه مبــارزه می کند. ترکیــه، اتحادیه اروپــا و آمریــکا، «پ ک ک» را یک گروه 
تروریســتی می دانند، اما نمادهای این حزب در سوئد ممنوع نیست. اردوغان گفت: «پس 
شــما اجازه می دهید تا ســازمان های تروریستی در خیابان های شــما وحشی گری کنند و 
ســپس انتظار دارید ما از ورود شما به ناتو حمایت کنیم؟ چنین نخواهد شد». اردوغان با 
اشــاره به درخواست های ســوئد و فنالند برای عضویت در ناتو گفت اگر سوئد به ترکیه و 
مســلمانان احترام نگذارد، «هیچ حمایتی از ما در مورد مســئله ناتو نخواهد دید». ترکیه 
درخواســت تاریخی این دو کشور اســکاندیناوی را برای عضویت در ناتو سد کرده است و 

می گوید که آنها اول باید به نگرانی های امنیتی ترکیه رسیدگی کنند.
مقام های ســوئد تأکیــد کرده اند هرچند تحریک به خشــونت یا ســخنرانی تنفرانگیز 
مجاز نیســت، اما قانون اساسی ســوئد آزادی بیان را تضمین کرده است و به مردم حقوق 

گســترده ای می دهد تا دیدگاه های خود را علنا بیان کنند. تظاهرات کنندگان در ســوئد باید 
برای گردهمایی عمومی از پلیس مجوز داشــته باشــند. پلیس فقط به دالیل اســتثنائی، 
ماننــد خطراتی علیــه امنیت عمومی، می توانــد چنین مجوزهایــی را رد کند. به گزارش 
آسوشــیتدپرس، مقام های ارشــد ســوئد گفته اند هرچند اقدام «پالودن» بی احترامی بود 
و با این  گونه حرکت ها مخالف هســتند، آزادی بیان برای دموکراســی بســیار مهم است. 
پالودن، فعال ضداســالم که هم تابعیت دانمارکی و هم شهروندی سوئد را دارد، احزاب 
راســت گرای افراطی را در هر دو کشور تأســیس کرده است، اما این احزاب نتوانسته اند به 

هیچ کرسی ای  در انتخابات ملی، منطقه  ای یا شهرداری ها دست یابند.
در انتخابات پارلمانی ســال گذشــته در ســوئد، حزب او تنها ۱۵۶ رأی در سراسر کشور 
دریافت کرد. قرآن سوزی او در طول تعطیالت آخر  هفته گذشته، اعتراضات متقابلی را در 
ترکیه برانگیخت که در طول آن، تظاهرات کنندگان عکس او و پرچم سوئد را سوزاندند. در 
همین ارتباط، پکا هاویســتو، وزیر خارجه فنالند، پس از مخالفت ترکیه با پیوستن سوئد به 
ناتو، گفت کشورش باید این موضوع را بررسی کند که بدون این همسایه غربی اش به ناتو 
بپیوندد. هاویستو گفت که انتخاب نخست کشورش برای پیوستن به ناتو عضویت هم زمان 
دو کشور شمال اروپاست، اما اگر اتفاقی افتاده باشد که در بلندمدت مانع از پیشرفت سوئد 
در مســیر پیوستنش به ناتو شــود، فنالند باید وضعیت موجود را بررسی کند. او در ادامه 
تأکیــد کرد در حال حاضر موضع گیری در این مورد «خیلی زود» اســت. هاویســتو با ابراز 
تأسف از واقعه روی داده در استکهلم که از آن به عنوان «مانع» در مسیر پیوستن دو کشور 
اروپایی به ناتو یاد کرد، گفت که این گروه از تظاهرات کنندگان با امنیت فنالند و سوئد بازی 
می کنند. وزیر خارجه فنالند تأکید کرد پیش بینی او این است که مخالفت ترکیه با پیوستن 
ســوئد به ناتو تا زمان برگزاری انتخابات ماه می  این کشــور ادامه خواهد داشت. ترکیه در 
ماه های گذشته اعالم کرده است مخالفت عمده ای با الحاق فنالند به ناتو ندارد. پیشنهاد 
کشورها برای عضویت در ناتو باید به تأیید همه ۳۰ کشور عضو این سازمان نظامی ازجمله 
ترکیه برســد. ترکیه سوئد را متهم می کند که از شــبه نظامیان کرد که آنها را «تروریست» 
می نامد، حمایت می کند. از همین رو آنکارا اعالم کرده اســت سوئد و فنالند برای پیوستن 
به ناتو باید گام های بیشتری برای مقابله با این شبه نظامیان بردارند. در هر حال هلسینکی 
تاکنون از گمانه زنی در مورد گزینه الحاق فنالند به ناتو بدون ســوئد خودداری و بر مزایای 
الحاق هم زمان دو کشور همسایه شمال اروپا تأکید کرده است. این دو کشور اسکاندیناوی 
در مــاه می  گذشــته و در پی حمله نظامی روســیه به اوکراین، درخواســت خود را برای 

پیوستن به ناتو ارائه کردند.
این تحوالت در حالی رخ می دهد کــه رجب طیب اردوغان قبل از بروز تنش های جدید 
میان آنکارا و استکهلم معامله ای را به سوئد پیشنهاد داده و گفته بود پیش از اینکه مجلس 
این کشور طرح پیوستن سوئد و فنالند به ناتو را تصویب کند، این دو کشور باید بنا بر ادعای او 
۱۳۰ «تروریست» را به ترکیه بازگردانند. دو کشور سوئد و فنالند در شمال اروپا، سال گذشته 
و در پی حمله روســیه به اوکراین، خواســتار پیوستن به پیمان آتالنتیک شمالی، ناتو، شدند. 
تحقق این درخواســت به تصویب همه ۳۰ کشور عضو ناتو نیاز دارد اما ترکیه و مجارستان 
هنوز آن را تأیید نکرده اند. ترکیه گفت که ســوئد باید نخســت موضع شــفاف تری در قبال 
افرادی اتخاذ کند که از نظر آنکارا «تروریســت» تلقی می شوند و عمدتا شامل شبه نظامیان 

کرد و گروهی است که آنکارا آنان را مسئول کودتای نافرجام ۲۰۱۶ در ترکیه می داند.
اردوغان با اشــاره به کنفرانس مشــترکی که اواخر نوامبر ۲۰۲۲ با اولف کریسترســن، 
نخست وزیر سوئد برگزار کرد، گفت : «گفتیم ببینید، اگر تروریست های مقیم کشورهای خود 
را به ما تحویل ندهید، نمی توانیم درخواســت شــما را برای پیوســتن به ناتو در پارلمان 
تصویب کنیم». اردوغان مدعی شد «برای تصویب این موضوع در پارلمان، پیش از هر چیز 
بایــد بیش از صد نفر، حدود ۱۳۰ نفر، از این تروریســت ها را به ما تحویل دهید». ابراهیم 
کالین، سخنگوی اردوغان هم در اظهاراتی که فشار بر فنالند و سوئد تعبیر می شود، هشدار 
داد که فرصت پارلمان برای تصویب درخواســت این دو کشــور در پیوســتن به ناتو رو به 

پایان است.

ترکیه با اشاره به تنش هاي اخیر هشدار داد از عضویت سوئد در ناتو حمایت نمي کند

خشم اردوغان

ادامه از صفحه 2

البته تحقق انسجام اجتماعی الزاماتی را می طلبد که قبل تر به آن اشاره کردم؛ 
خروج فرادولتی ها از اقتصاد کشــور، تدوین برنامه محدود، مشخص و کوتاه مدت 
برای احیــای اعتماد عمومی، اصالح نظام مالیاتــی و بانکی و توقف بی برنامگی 
و بی انضباطی دولــت با برخی راهکارها برای جبران کســری بودجه که به تورم 
افسارگســیخته دامن زده اســت. البته من اعتراف می کنم دولت ظاهرا برنامه ای 
در این بــاره ندارد، اما زمینه بــرای تحقق چنین برنامه هایی وجــود دارد، منتها به 
شــرط اینکه اراده الزم در دولت شــکل بگیرد؛ یعنی راه حل وجود دارد، فقط عزم 
سیاسی برای این اصالحات وجود ندارد. در یک مورد مشخص، کافی است دولت 
برنامه برای اشــتغال زایی داشته باشد. ایجاد اشــتغال می تواند یکی از زمینه های 
مهم برای انسجام سیاسی و اجتماعی باشد. اما زمانی که برنامه ای وجود نداشته 
باشــد و از آن مهم تر عزمی برای تدوین چنین برنامه مشخصی شکل نگیرد، قطعا 
وضعیت بهبود نمی یابد. همین ســازمان برنامه و بودجه دولت رئیســی که روی 
بودجه ۱۴۰۱ دفاع جدی داشت، دو ماه پیش اعتراف کرد این بودجه با کسری ۲۰۰ 
هــزار میلیارد تومانی مواجه اســت و برای جبران این کســری باید به فکر اصالح 
قیمــت حامل های انرژی بود؛ اما چون این تصمیم با وقایع اخیر هم زمان شــد، از 
اصالح قیمت ها منصرف شدند. همین مسئله باعث شد دولت ادعای خود را پس 
بگیرد و به جای آن در این هفته ها به شــکل بی رویه و بی حســاب و کتابی افزایش 

نرخ ارز را اجرائی کند.
 جناب راغفر، عالوه بر بدعت دولت در عدم ارائه برنامه پنج ســاله هفتم توسعه   .

که به گفته شــما جای انتقاد جدی دارد و این برنامه اساســا برنامه نیست، دولت 
حتی به دنبال بدعتی دیگــری به نام بودجه دومرحله ای، ســه مرحله ای و حتی 
بودجه فصلی بود؛ یعنی وضعیت به گونه ای اســت که دولت نمی تواند برای یک 

فصل خود هم یک برنامه مشخص داشته باشد.
این یک روند کامال طبیعی است. وقتی سال ها به مشکالت اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی، دیپلماتیک و ... پاســخ درست و البته علمی داده نشود، قطعا 
مشــکالت به مرور زمان پیچیده تر، عمیق تر و گسترده تر می شوند؛ تا جایی که این 
مشــکالت به چالش و چالش به ابرچالش تبدیل می شــوند و ایــن ابرچالش ها 
به بحران می رســند. اگر هــم نتوان بحران را رفع کرد، در نهایت فاجعه درســت 
می شود. از ابتدا هم مشخص بود که این دولت یک دولت بسیار کم تجربه است و 
به لحاظ دانش فنی، ســطح مناسبی برای مواجهه با ابرچالش های کنونی ندارد؛ 
بنابراین طبیعی اســت که دولت فعلی حتی توان بودجه ریزی برای یک ســال را 

هم نداشته باشد.
 در این میان شاهد یک پارادوکس عجیب، مشخصا در نمایندگان مجلس بودیم.   .

بیشتر همین نمایندگان نسبت به کسری بودجه سنگین، افزایش فقر و حتی احتمال 
وقوع اعتراضات در سال آینده به واسطه نوع بودجه ریزی و بودجه نویسی دولت 
هشــدار می دهند و به آن انتقاد و اعتراض می کننــد، اما کلیات آن را هم تصویب 

می کنند. این تناقض به چه معناست؟
به این معناســت که وقتی ســایه ســنگین فرا دولتی ها روی همه ابعاد کشور 
ســنگینی کند، دیگر اختیاری برای آنها وجود ندارد که بخواهند چیزی را تصویب 
کنند یا نکنند. هشــداری که برخی نمایندگان برای کســری بودجه شدید، افزایش 
تورم، پررنگ شدن فقر، اوج گیری معضل بی کاری و در نهایت شکل گیری احتمالی 
اعتراض ها در ســال آتی مطرح کرده اند، کامال درســت و بجاست، اما توانی برای 
اعمــال نگرانــی و انتقاد خود ندارند. ضمــن اینکه رانت بودجــه ای خود همین 

نمایندگان نیز مطرح اســت که می توانــد زبان انتقادی آنهــا را جمع کند. بر این 
اساس شاهد این تناقض ها هستیم که در موضع گیری ها هشدار و انتقادهای خود 
را بدهنــد، اما در عمل با این بودجه موافقت کنند، به شــرط آنکه در چکش کاری 
جزئیــات بودجه، رانت آنها در نظر گرفته شــود. اینجا منافع شــخصی، حزبی و 
گروهی بر همه چیز اولویت پیدا کرده اســت. تنها جامعه اســت کــه زیر بار این 
فشــارها می ماند. این یک واقعیت انکارنشدنی است هر سالی که دولت به سمت 
اصالح قیمت حامل های انرژی یا افزایش بی حســاب وکتاب قیمت ارز گام بردارد، 
ســال بعد با کســری بودجه شــدیدتری روبه رو خواهد بود و این چیزی است که 
نمایندگان هم می دانند. اما چون ســال آینده ســال انتخابات نمایندگان مجلس 
اســت و مردم از همین نمایندگان در حوزه های انتخاباتی خود ســؤال می پرسند 
که چرا با این بودجه موافقت کردند و باید پاســخی برای آن داشــته باشند، سعی 
می کننــد از یک ســو انتقادهای خود را مطرح کنند و از ســوی دیگــر در عمل با 
این بودجه همراه شــوند تا مشــکل خــود را حل کنند. در یک مثــال دیگر، همین 
مجلس یازدهم که در بودجه ســال جاری این همــه اصرار می کرد که با افزایش 
نرخ ارز به سمت آزادسازی نرخ کاالهای اساسی برود و نهایتا ارز چهارهزارو ۲۰۰ 
تومانی را به بهانه تخصیص مستقیم یارانه به مردم حذف کرد، امروز در یک نعل 
وارونه خودش منتقد عملکرد دولت در این رابطه است. در صورتی که از ابتدا هم 
مشــخص بود این برنامــه هیچ خروجی ای ندارد و کمکی به اقتصاد و معیشــت 
مــردم نمی کند، بلکه وضعیــت را بدتر خواهد کرد؛ کما اینکــه اکنون ما در حوزه 
یارانه دارو، یارانه نان و آرد، یارانه کاالهای اساســی و ... با مشکل مواجه هستیم و 
حتی در ســال آینده احتماال یارانه نقدی هم حذف شود و کاالبرگ الکترونیکی با 
همان قیمت امسال ولی با تورم رو به رشد به مردم داده شود. پس می بینید دولت 
و مجلس به یک اندازه در شکل گیری وضعیت کنونی نقش دارند. البته باز هم در 

این مصاحبه تأکید می کنم که قوا تحت تأثیر فرادولتی ها هستند.
ما واقعا در شــرایط بسیار ســختی به ســر می بریم، ولی همان گونه که گفتم 
می توان وضعیت را درســت کرد؛ ســخت است و منکرش هم نیستم، ولی شدنی 
اســت. شــرایط آن قدر بغرنج است که در ســال آینده احتمال اینکه دوباره شاهد 
اتفاق های تلخ باشیم، زیاد است. بنابراین دولت، مجلس و همه نهادها و ارگان ها 
نمی توانند به این مســئله بی تفاوت باشــند. باید اقدامات عاجلی انجام شــود و 
اصالحاتی را که به آن اشاره کردم در کمترین زمان ممکن اجرائی کنند. اما مسئله 
اینجاســت که بدنه کارشناســی، نه در دولت ســیزدهم و نه در مجلس یازدهم 
وجود ندارد. البته همه اینها هم به دلیل نبود عزم سیاســی برای برون رفت از این 

وضعیت باز می گردد که فراتر از اختیارات دولت و مجلس است.

شرایط بغرنج است
 اما می شود آن را درست کرد 


