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کنایه های ادامه دار رئیسی به روحانی؛ برخی نگاهشان به آن سوی مرزها بود
همچنان به دنبال یک مقصر!

رئیس جمهور گفت: برخی نگاهشــان به آن ســوی مرزها بود و معتقد بودند مسائل 
را نمی توان حل کرد؛ اما ما نگاه اصحاِب «نمی شــود»، «مگر می شــود»، «نخواهد شد» و 
«بودجه نداریم» را نداریم. هرچند اعتبارات ممکن است کافی نباشد، ولی با تدبیر، عقالنیت، 

هم گرایی و با تشخیص اولویت ها، مسائل حتما قابل حل شدن است.
دولت سیزدهم که ماحصل همراهی و حمایت و ائتالف همه جریان های اصولگرایی 
اســت و آخرین پازل تقســیم قدرت میان اصولگرایان نیز هست، با شعارهایی که در زمان 
انتخابات مطرح شد، قرار نبود برای توجیه ناکار آمدی خود انگشت اتهام را به سمت دولت 
یا دولت های قبلی بگیرد . قرار بود رشــد اقتصادی و رفع مشــکالت کشــور به تحریم ها و 
برجام گره نخورد و یکپارچگی اصولگرایان در همه جوانب حاکمیتی به کمک دولت بیاید 
تا مردم رنگ آرامش اقتصادی را حداقل حس کنند؛ اما این روزها با ادامه شــرایط سخت 
اقتصادی، شاهد حل نشدن مشکالت مختلف از جمله ناتوانی دولت در کنترل تورم، کاهش 
ارزش پول ملی و ادامه ریزش بورس و هوا شــدن وعده ســاخت چهار میلیون مسکن در 
چهار سال و... هستیم. حتی این روزها تورم مسکن رکورد زده و همچنان قیمت ها صعودی 

بوده و رؤیای خانه دارشدن دست نیافتنی تر از قبل شده است. در این روزها که سه ماهی از 
اعتراضات می گذرد، بخشی از مطالبات آن، اصالح ساختارهای معیوب مدیریتی و قوانین 
ناکارآمد است. با وجود این هنوز از تغییر یا واکنشی که کور سوی امیدی برای بهبود اوضاع 
را نشــان مان دهد، خبری نشده است. در این بین، رئیس جمهور با کنایه به دولت روحانی 
گفته است: «تمام تالش ما در مجلس و دولت باید این باشد که مشکالت و مسائل مردم 
را حل کنیم. اراده و توانایی هم برای انجام این کار داریم. ما معتقدیم مشــکالت کشور به 
دست دولتمردان و نمایندگان حل می شود. البته برخی نگاهشان به آن سوی مرزها بود و 
معتقد بودند مسائل را نمی توان حل کرد؛ اما ما نگاه اصحاِب «نمی شود»، «مگر می شود»، 
«نخواهد شد» و «بودجه نداریم» را نداریم. هرچند اعتبارات ممکن است کافی نباشد، ولی 
با تدبیر، عقالنیت، هم گرایی و با تشــخیص اولویت ها، مسائل حتما قابل حل شدن است». 
فارغ از هدف کنایه مطرح شده ، کاش اصولگرایان نگاهی به عملکرد یک سال و اندی خود 
در این دولت داشــتند تا بگویند ماحصل گره نزدن اقتصاد و معیشت مردم به برجام و رفع 
تحریم ها برای مردم چه بوده است؟ نه توافقی در دسترس است و نه رابطه با دنیا بهبود 

یافته و نه حتی دوســتانی همچون کشور چین آن گونه که با قطر یا عربستان و کشورهای 
همسایه ما قرار داد تجاری دارند، با ایران وارد مراودات اقتصادی تأثیرگذار شده اند. در همین 
راستا، سیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری، در حاشیه نشست مشترک دولت و مجلس 
شورای اسالمی با یادآوری تعامل، همکاری و هم گرایی بین مجلس و دولت، گفته است: 
قوای مقننه و مجریه سرنوشــت مشترکی دارند و نگاهشــان به مردم هم مشترک است. 
مجلس قانون تصویب می کند و دولت هم باید آن را اجرا کند و بر اجرا هم نظارت می شود 
تا گره ها و مشــکالت مردم حل شود. اینکه دولت و مجلس نگاه مشترکی به مردم دارند، 
مطلوب اســت؛ اما اینکه مشکل مردم چگونه قرار است حل شود، هنوز مشخص نیست. 
تیم اقتصادی و بر اساس نظر نمایندگان همین مجلس، کابینه ضعیف است و جایگزین ها 
هم تفاوت چندانی با خداحافظی کرده های دولت ندارند؛ زیرا آنچه تا کنون رخ داده ادامه 
روند کابینه از زمان تشکیل آن است. مجلس همچنان به دنبال فشار برای رأی انتصاب به 
مهره های مورد حمایت خود در دولت است؛ تا جایی که رئیسی روز یکشنبه به گله گذاری 
در این رابطه پرداخت و از نمایندگان خواست از این فشارها پرهیز کنند. حال این را که رئیس 

دولت خود خواســتار کنترل رفتار بهارستان نشینان شده، چه میزان تأثیر گذار باشد، باید در 
آینده دید؛ اما تا کنون که سهم خواهی از دولت سیزدهم مشکالت زیادی برای رئیسی داشته 
است و شاید یکی از دالیل ضعف کابینه را نیز باید در سهم خواهی های برخی جریانات از 
رئیسی دید. به هرحال تقصیر حال وروز این روزهای کشور به پای اصولگرایان نوشته خواهد 
شــد و حتی ضعف های دولت یا دولت های قبل، با همه تأثیری که داشــته، دلیلی برای 
نادیده گرفتن ایرادهای فعلی در اداره کشــور نیســت و مردم مدت هاست از این توجیهات 
عبور کرده اند و معتقدند اگر قرار اســت رئیس جمهور زمان انتخابات وعده حل مشکالت 
مختلف را بدهد و زمان ریاســتش ناتوانی در تحقق وعده ها را گردن دیگران بیندازد، اصال 
چرا نامزد شده اســت. این دور باطل که سال ها ست تکرار شده، یک جا باید پایان یابد. اگر 
مدعی رفع مشکالت کشور بدون برجام و رفع تحریم ها هستیم، چرا سفره های مردم هر روز 
کوچک تر شــده و حداقل نیازهای مردم دست نیافتنی؟! اگر مشکل تحریم و برجام نیست، 
خب چرا روند عقبگردهای اقتصادی و معیشــتی کنترل نشــده و در عمل شاهد بازسازی 

اعتماد عمومی با رفع معضالت و مشکالت نیستیم.
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اخـبـار  بـرگـزیـده

 بیانیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
درباره اقدامات قوه قضائیه

ســپاه پاســداران انقالب اســالمی در بیانیه ای با قدردانی از اقدام 
قاطعانه قوه قضائیه در رســیدگی قانونی و قضائی پرونده مرتبطین با 
سرویس جاسوســی رژیم صهیونیستی و اجرای حکم اعدام چهار نفر 
از آنان، این اقدام را گامی امیدافزا و نویدبخش برای ایجاد بازدارندگی 
مؤثــر و تقویت اطمینان مردم نســبت بــه برخــورد عادالنه و جدی 
با عامالن جرم و جنایت دانســت. به گزارش ســپاه نیوز، در بخشــی از 
این بیانیه آمده اســت: عملیات تحســین برانگیز شناسایی و دستگیری 
شــبکه اراذل و اوباش مرتبط با ســرویس اطالعاتی و جاسوسی رژیم 
صهیونیســتی که با همکاری و اقدام مشترک «سازمان اطالعات سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی» و «وزارت اطالعات جمهوری اســالمی 
ایران» در خرداد ماه ســال جاری و متعاقبا در فرایند رســیدگی قانونی 
و قضائــی پرونده به صدور حکم و ســپس فرجام خواهی و ارجاع به 
دیوان عالی کشــور و ابالغ رأی نهایی، سرانجام به اجرای حکم اعدام 
چهار نفــر از مجرمین و محکومیت تعدادی دیگــر انجامید، بار دیگر 
حساســیت و جدیت دستگاه قضا در اجرای عدالت و صیانت از امنیت 

و سالمت شهروندان را نشان داد.

رئیس قوه قضائیه:
احکام محارب تأییدشده، به زودی اجرا 

خواهد شد
رئیــس قوه قضائیه با اشــاره به رســیدگی های ســریع و قاطعانه 
و قانونــی بــه پرونده عناصر اغتشاشــات اخیر، بیان کــرد: تعدادی از 
اغتشاشگران محکوم به حبس و بعضا زندان های طویل المدت شدند 
و احکام تعداد دیگری که مفسد و محارب بوده و اقدام به قتل و ایجاد 
ناامنی با ســالح گرم و سرد کرده بودند نیز بعضا تأیید شده و به زودی 
اجرا خواهد شــد. محسنی اژه ای طی سخنانی در نشست شورای عالی 
قوه قضائیه، تصریح کرد: رسیدگی به پرونده برخی از عناصر اغتشاشات 
واقعــا در زمان کوتاهی انجام شــد؛ پرونده موردی که در مشــهد رخ 
داده بود و دو نفر به وضع فجیعی به شــهادت رسیده بودند، در مدت 
کوتاهی و منطبق با قانون رســیدگی شد و عوامل این جنایت محاکمه 
شــدند و پرونده مربوطه به دیوان عالی کشــور رفته است. رئیس قوه 
قضائیــه افزود: حکم پرونده جنایــت رخ داده در کرج نیز امروز صادر 
خواهد شــد و پرونده های مربوط به اصفهان نیز در شــرف آماده شدن 
است. محســنی اژه ای تأکید کرد: برای عناصر اصلی فتنه و اغتشاشات 
اخیر و کسانی که ناامنی ایجاد کرده و در زمره مسببین بودند و آنها که 
بر روی این آتش، بنزین ریختند، منطبق با قانون، مجازات های بازدارنده 
تعیین می شود. رئیس قوه قضائیه همچنین اظهار کرد: شورای امنیت 
موضوع خســارت به اموال مردم در جریان اغتشاشــات اخیر را دنبال 
می کند و مقرر شده که افراد خسارت دیده، موارد خسارت را اعالم کنند 
تا بررســی شود؛ پس از آماده شدن این موارد، مراجع و محاکم قضائی 
ما نیز رسیدگی های قانونی را در قبال موضوع خسارت به اموال مردم 
و مباشــران و معاونان این قضیه به عمــل خواهند آورد. وی در ادامه 
به خانواده ها و والدین توصیه کرد که با توجه به روشن شــدن تمامی 
ابعاد قضایای اخیر، مراقبت های الزم را بیش از گذشــته داشته باشند 
تا خدایی ناکرده جوانان شــان دســتمایه اغراض و مطامع دشــمنان و 
شــیطان صفتان قرار نگیرند و مرتکب جرمی شوند که با ایجاد سابقه 
کیفری، به آینده آنها نیز لطمه وارد آورد. رئیس قوه قضائیه با اشــاره 
به برگزاری نشســت های هم اندیشانه و مستمر خود با گروه ها و اقشار 
مختلف مردمی، با بیان مفیدبودن این نشســت ها به مســئوالن عالی 
قضائی توصیه کرد تا به فراخور مسئولیت های خود آنها نیز مبادرت به 
برپایی این قبیل جلســات داشته باشند و از نظرات و همفکری گروه ها 
و اقشار مختلف مردمی بهره مند شــوند. رئیس قوه قضائیه همچنین 
تأکید کرد: کســانی که در دل و ذهن کســبه و بازاریان رعب و وحشت 
ایجاد کرده و آنها را تهدید می کنند که اگر مغازه شــان را نبندند، آن را 
به آتش می کشند یا کســانی که کامیون داران و رانندگان زحمتکش را 
تهدید می کنند که اگر بارها را به مقصد برســانند به ماشین های شــان 
آسیب وارد می آورند؛ اینها موارد و مصادیق ایذا و آزاررساندن به مردم 
است؛ لذا مسئوالن قضائی و انتظامی و امنیتی به این قبیل موارد ساده 
ننگرند و با سرعت و قاطعیت به شناسایی و دستگیری و محاکمه این 
عناصر ایذا مردم بپردازند. رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان های 
سراسر کشور نیز دستور داد تا شناسایی و دستگیری عناصر تهدیدکننده 
مردم، شــهروندان، کســبه و کامیون داران را از دستگاه های انتظامی و 
امنیتــی مطالبه کنند و با این نگرش که این نوع تهدیدکردن یک تهدید 
ساده نیســت، به تعقیب و محاکمه و مجازات این عناصر تهدیدکننده 
مبادرت ورزند. رئیس قوه قضائیه با اشــاره به برگزاری نشســت های 
هم اندیشانه و مســتمر خود با گروه ها و اقشار مختلف مردمی، هم با 
بیان مفیدبودن این نشســت ها به مســئوالن عالی قضائی توصیه کرد 
تا به فراخور مســئولیت های خود آنها نیــز مبادرت به برپایی این قبیل 
جلســات داشته باشند و از نظرات و همفکری گروه ها و اقشار مختلف 

مردمی بهره مند شوند.

 علــی مطهری گفتــه اســت: گروهــی از ابتــدای انقالب، 
اگرچه نیتی خیرخواهانه داشــتند اما به دلیــل نادانی یا فقدان 
همه جانبه گرایــی در تصمیمات و سیاســت گذاری ها، آن چنان 
هزینه ای را به کشور تحمیل کردند که مردم از تحقق آرمان های 
انقالب اســالمی دلسرد شدند. دوستان نادان انقالب، در بحران، 
زیســت می کنند و به اصطالح «بحران زی» هستند. این گروه از 
افراد، بدون درنظرگرفتن مصالح و منافع عموم مردم، با پیگیری 
تعصبات و منافع شــخصی خــود، مردم را از انقــالب رنجیده 
می کننــد. منافع این افــراد و گروه ها در وجــود بحران هایی از 
جنس اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی است. به عبارت دیگر، 
منافع این افراد در اســتمرار اغتشاش و عدم تفکیک اعتراضات 

از اغتشاشات است.
علی مطهری در گفت وگو با خبرآنالین در توصیف «دوستان 

نــادان انقــالب» توضیح داده اســت: «عــده ای کــه مخالف 
انقالب اند و مایل اند انقالب شکســت بخورد، مطلوبشان ادامه 
همین وضعیت اســت. عده ای هــم از روی نادانی فکر می کنند 
این روش بهتر اســت ولی اینها دوســتان نادان انقالب هستند. 
هم دوســتان نادان و هم دشــمنان دانا مایل انــد این وضعیت 
ادامه پیدا کند. ولی دوســتان دانای انقــالب می گویند روش را 
تغییــر دهید چون ایــن روش به هیچ وجه قابل دوام نیســت و 
تعداد معترضان با این روش بیشــتر می شــود و کار به جاهای 
باریک می کشــد». مطهری حضور افراد موصوف به «وسط باز» 
یا «میانه رو» را برای جلوگیری از خشــونت ها در روند اصالحات 
ضروری می داند و معتقد است: «در حال حاضر بخش وسیعی 
از جامعه در میانه قرار گرفته اند یعنی از طرفی می گویند خیلی 
از اعتراض ها درست است و باید اصالح صورت بگیرد، از طرفی 

هم با اغتشاش مخالف اند و نمی خواهند اصل نظام از بین برود. 
ما کاری نکنیم که قشر وسط به تدریج به طرف دیگر بروند. پس 
باید تغییراتی بدهیم. نماینده مجلس دهم با اشــاره به نظرات 
شــهید مطهری گفت: «شــهید مطهری در روزهای اول انقالب 
مطرح کرد که اگــر به عدالت اجتماعی اهمیت ندهیم و اگر به 
آزادی ها احترام نگذاریم انقالب شکســت می خورد. دخالت ها 
در امور اجرائی از ســوی نهادها باید از بیــن برود. بعضی وزرا 
نگران هســتند، اینها باید از رئیس جمهور دســتور بگیرند، ولی 
می بیننــد از نهادهای دیگر به آنها دســتور می دهنــد؛ بنابراین 
دخالت هــا باید از بین برود و امــور تخصصی را به متخصصان 

واگذار کنند».
علی مطهری با یادآوری دخالت ها در ســاخت فرودگاه امام 
خمینی(ره) که منجر به انتقادات امروزین از نحوه ســاخت آن 

در مقایســه با فرودگاه ســایر کشورها شــد و گفت «اینکه خرید 
هواپیما اولویت ما هســت یا نیســت، اینکه لوازم  خانگی از کره 
جنوبی وارد بشــود یا نشود و از این قبیل کارها، تخصصی است 
که متخصصان فن باید تصمیم بگیرند و مســئوالن اجرائی باید 
تابع آنها باشند و نهادهای دیگر از جمله نهادهای نظامی نباید 
دخالت کنند. در ســاخت فرودگاه امــام (ره) دیدیم که دخالت 
آنها و ممانعت از ورود یک شرکت آلمانی باعث شد فرودگاهی 
داشته باشیم که مایه شرمندگی است و وزیر راه هم اخیرا گفت 
وقتی از فرودگاه های کشورهای دیگر وارد این فرودگاه می شوم، 
خجالت می کشــم. در انتخابــات، افــراد آزاده را رد می کنند و 
صرفا افراد مطیع که گاهی متملق هم هســتند تأیید می شوند. 
اصالحات در این حوزه ها، عقب نشــینی نیست، بلکه باید از قبل 

انجام می شده اما نشده است».

 با نزدیک شــدن به ۱۵ آذر که زمان قانونی تقدیم الیحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی 
دولت به مجلس اســت، اتمام زمان قانونی برنامه پنج ســاله ششــم توســعه، 
مجلس و دولت را با چالش مواجه کرده اســت؛ چرا که طبق قانون باید کشــور 
برای اداره برنامه داشــته باشد و اکنون بیش از یک ســال است که زمان برنامه 
ششم به اتمام رسیده و دولت هنوز موفق نشده است برنامه هفتم توسعه را به 
مجلــس ارائه دهد. محمدباقر قالیباف به عنــوان رئیس مجلس نیز اعتقاد دارد 
طبق قانون، دولت باید اول برنامه هفتم توســعه را بــه مجلس بدهد و بعد از 
اتمام برنامه هفتم توســعه، وارد بررسی الیحه بودجه شــود که در این صورت 
کار به بودجه دو دوازدهم یا ســه دوازدهم خواهد رسید. اما پورابراهیمی، رئیس 
کمیســیون اقتصادی، تأکید دارد با این کار نه بودجه ۱۴۰۲ بودجه خوبی خواهد 
بود و نه برنامه هفتم توســعه برنامه مناســب و کاملی از آب در خواهد آمد. از 
این رو پیشــنهاد داده است که به مدت یک سال دیگر برنامه ششم توسعه تمدید 
شــود و مجلس طبق تاریخ قانونــی، بعد از اینکه الیحه بودجه تقدیم شــد، به 
بررســی آن بپــردازد و بعد در آرامش برنامه هفتم توســعه تدوین و به مجلس 
ارســال شــود و نمایندگان در آرامش برنامه پنج ســاله را بررسی کنند؛ چرا که او 
معتقد اســت با این عجله نه می توانند قانون بودجه خوبی را تصویب کنند و نه 
برنامه پنج ســاله هفتم توسعه، برنامه جامع و متقنی از آب در می آید و عجوالنه 

و سرسری خواهد بود.
برنامه ششم توسعه یک سال دیگر تمدید شود تا برنامه هفتم سرسری تصویب 

نشود
بــه دلیل اهمیت موضوع، مجلس و دولت در نشســت مشــترکی بین دولت و 
مجلس که در بهارســتان برگزار شــد، بخش عمده ای از وقت جلســه را به برنامه 
هفتم توســعه و بودجــه ۱۴۰۲ اختصاص دادند. محمدرضــا پورابراهیمی، رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس، در گفت وگو با «شرق» در این زمینه توضیحاتی بیان 
کــرد. پورابراهیمــی درباره بحث اخیر بر ســر برنامه هفتم توســعه و هم زمانی با 
بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: «رئیس جمهــور اعالم کرد دولت آمادگی دارد هم برنامه 
هفتم توســعه و هم بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه دهد و این نظر مجلس است 

که کدام یک را در اولویت بررسی قرار دهد».
رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس ادامــه داد: «برنامه هفتم توســعه باید 
یک کار کارشناســی دقیق و متقن باشــد؛ یعنی هم بررســی عملکرد برنامه ششم 
باشــد، هم پیش بینی وضعیــت اقتصاد ما در حــوزه میدانی را در بــر گیرد و هم 

تغییراتی را که در حوزه داخلی و جهانی اطراف ما در حال تحقق اســت، شــامل 
شــود. بنابراین برنامه هفتم باید مبتنی بر فرصت های نظام و نقاط قوتی باشــد که 

تاکنون داشته ایم و اگر ضعف هایی هم وجود داشته است، در نظر بگیرد».
رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس تأکید کــرد: «به نظر 
می رســد برنامه ای که دولت با عجلــه ارائه دهد، برنامه ای 
جامع و کامل نباشد و مجلس بگوید برنامه ناقص دولت را 
کامل می کند. اما تأکید دارم در مجلس به اندازه دولت بدنه 
کارشناســی وجود نــدارد. البته کمیســیون های تخصصی 
مجلس و مرکز پژوهش ها همیشه به مجلس کمک کرده اند 
و افراد بسیار خوب و توانمندی هم در مجلس داریم که در برنامه هفتم می توانند 
کمک کنند و حرف بزنند و پیشنهاد بدهند، ولی بهتر است در دولت بدنه کارشناسی 

کار را نهایی کند».
نماینــده کرمان و راور در مجلس تأکید کــرد: «برنامه عجله ای، برنامه خوبی از 
آب در نخواهد آمد و برنامه هفتم توســعه برای تدوین نیازمند بررسی بیشتر است. 
بنابراین همان طور که سال گذشــته یک سال برنامه ششم توسعه را تمدید کردیم، 
بهتر اســت یک سال دیگر هم آن را تمدید کنیم تا مجلس الیحه بودجه ۱۴۰۲ را با 
خیالی آســوده و به دور از دغدغه بررســی کند و بررسی برنامه هفتم توسعه را به 
سال آینده موکول کند و با خیالی آسوده و به دور از تنش و عجله، برنامه ای جامع 

و کامل تصویب کند».
دولت آمادگی ارائه الیحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم را دارد

عالوه بر پور ابراهیمی به عنوان نماینده مجلس، ســید محمد 
حســینی، معاون پارلمانــی دولت نیز دربــاره تأخیر برنامه 
هفتم توســعه به «شــرق» توضیحاتی داد. حسینی گفت: 
«بودجــه ۱۴۰۲ در دســتور کار دولت اســت و کارشناســان 
مربوطــه به صــورت دو شــیفت در حال تدویــن و تهیه آن 
هســتند تا در زمــان مقرر بودجه به مجلس تقدیم شــود و 

بالفاصله بعد از آن بررسی برنامه هفتم توسعه جایگزین آن می شود».
او تأکید کرد: «سازمان برنامه و بودجه در حال حاضر برنامه هفتم را آماده کرده 
اســت، اما چون باید در دولت هم نهایی و تصویب شود، نیازمند زمان است؛ یعنی 
تــا زمانی که برنامه هفتم در دولت تصویب نشــود، نمی توانیــم آن را به مجلس 

بفرستیم. بنابراین قرار شد هم زمان هر دو را آماده کنیم».

معــاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار کرد: «دســتور کار دولت فعال متمرکز بر 
بودجه ۱۴۰۲ اســت و این موضوع که تمام شــد، بالفاصلــه برنامه هفتم جایگزین 
می شود. بنابراین با توجه به توانمندی که در مجلس وجود دارد، امیدواریم هر چه 

سریع تر تکلیف برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ روشن شود».
معــاون پارلمانی رئیس جمهور با تأکید بر تاریــخ ۱۵ آذر به عنوان زمان قانونی 
ارســال الیحه بودجه به مجلس، گفت: دولت می کوشــد بودجه ۱۴۰۲ را در زمان 

قانونی خود به مجلس بفرستد.
دولت برای تأخیــر در ارائه برنامه هفتم به مجلس بایــد از مقامات عالی مجوز 

بگیرد
نظام الدین موســوی، سخنگوی هیئت رئیسه نیز در گفت وگو 
با «شــرق» به تشــریح جلســه غیرعلنی مجلس و دولت و 
انتقاد از تأخیر دولت در تهیه برنامه هفتم توســعه پرداخت 
و گفت: «مطابق قانون، لوایح بودجه ســاالنه باید بر اساس 
قانون برنامه نوشته شود، اما قانون برنامه هفتم تاکنون تهیه 
نشده است. رئیس ســازمان برنامه و بودجه می گوید دولت 
قصــد دارد اول الیحــه بودجه را به مجلس بدهد بعد برنامه هفتم توســعه را به 
مجلس بفرستد؛ درحالی که طبیعتا این کار نیاز به مجوز های عالی دارد که باید اخذ 

شود تا مجلس بتواند به آن عمل کند».
نماینــده مردم تهــران در مجلس یازدهــم ادامه داد: «ما بر اســاس نگاه 
مســئله محور مشــترک بین دولت و مجلس برای تدوین برنامه هفتم توسعه، 
به نحوی اقدام می کنیم که نگاه صد درصدی به اجرا و تحقق آن وجود داشته 
باشد. کما اینکه بر اساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه، در بدبینانه ترین 
حالت ۷۰ تا ۸۰ درصد این برنامه تا پایان دوره پنج ساله تحقق پیدا کند. بنابراین 
این برنامه همان طور کــه رهبر معظم انقالب فرمودند، مســئله محور خواهد 

بود».
او همچنین توضیح داد: «در صورتی که مجلس بخواهد برنامه هفتم توسعه را 
قبل از بودجه بررســی کند، چون ممکن است تا قبل از سال نتوانیم برنامه بودجه 
را ببندیــم، بحث یک دوازدهم یا ســه دوازدهم بودجه مطرح می شــود. البته فعال 
تصمیمی در این باره گرفته نشــده اســت. اما اگر دولت مجوز و مهلتی برای تدوین 
برنامه هفتم بگیرد، طبیعی است که الیحه بودجه در زمان خودش بررسی می شود 

و نیازی به بحث سه دوازدهم بودجه نیست».
موســوی همچنین به سخنان رئیس مجلس استناد کرد و گفت: «آقای قالیباف 
مطابق قانون معتقد اســت الیحه بودجه ســاالنه باید بر اســاس برنامه پنج ساله 
توسعه نوشته شود، اما از آنجایی که برنامه هفتم هنوز تدوین نشده، طبیعی است 
کــه در این صورت از نظر قانونی برنامه بودجه نمی تواند مورد بررســی قرار گیرد. 
ســخنان آقای قالیباف از نظر مر قانون حرف درســتی اســت، اما اگر دولت اصرار 
داشته باشــد اول بودجه در مجلس بررسی شود، باید برای تأخیر در تدوین و ارائه 
برنامــه هفتم توســعه از مقامات عالی مجــوز بگیرد تا طبــق آن، اول بودجه در 

مجلس بررسی شود».
او همچنیــن اضافه کرد: «دولت می گوید آمادگی ارائه برنامه هفتم را هم اکنون 
دارد. پس تصمیم گیری درباره اینکه کدام یک اول در مجلس بررسی شود، بر عهده 

مجلس است و باید دید در این باره چه تصمیمی گرفته می شود».
تصویب برنامه هفتم توسعه شناسنامه مجلس یازدهم است

محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
نیز در انتقاد از تأخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توســعه به 
«شرق» گفت: «برنامه هفتم توسعه باید تا کنون به مجلس 
ارســال می شــد، اما دولت در این  باره تأخیر و تعلل دارد. با 
وجودی که شــخص رئیس جمهور اعالم کــرده بود برنامه 
هفتم مقدم بر بودجه است، اما تاکنون نه برنامه هفتم را به 

مجلس داده و نه بودجه هنوز به مجلس آمده است».
نماینده مردم الیگــودرز در مجلس ادامه داد: «برنامه هفتم توســعه موضوع 
بســیار مهمی است و به جرئت می توان بررســی و تصویب برنامه پنج ساله هفتم 
را مهم تریــن کار مجلس یازدهم نامید. در واقع شناســنامه مجلس یازدهم همین 

تصویب برنامه هفتم توسعه است که هنوز به مجلس ارائه نشده ».
این عضو کمیســیون برنامه و بودجــه تأکید کرد: «برنامه هفتم توســعه برای 
مجلس و مردم از اهمیت باالیی برخوردار است و باید دولت آن را در اولویت قرار 

دهد؛ چرا که کشور نمی تواند بدون برنامه اداره و رها شود».

«شرق» در گفت وگو با نمایندگان از چالش جدید دولت و مجلس گزارش می دهد

تداخل قانونی در بررسی بودجه ۱۴۰۲ 
و برنامه هفتم توسعه

معصومه معظمی: ایران از جمله کشورهای خاورمیانه است که پیشینه ای نسبتا طوالنی در برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی کشور دارد. تا سال ۵۷ 
و پیروزی انقالب، پنج برنامه توسعه ای با مدت های مختلف در یک بازه ۳۰ساله اجرا شد. بعد از آن نیز تاکنون شش برنامه توسعه ای پنج ساله تدوین 
و پیاده سازی شده است. صرف نظر از اینکه چند درصد این برنامه های پنج ساله اجرائی شده است، در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه قرار داریم. 
البته تدوین برنامه هفتم توسعه با تأخیر مواجه شده و برنامه ششم به مدت یک سال تمدید شده است. اکنون هم که در آستانه بررسی الیحه بودجه 
۱۴۰۲ قرار داریم، باز هم همان مشــکل سال قبل مطرح است و بین مجلس و دولت و حتی بین اهالی بهارستان این بحث و اختالف نظر وجود دارد 
که اول برنامه هفتم توسعه به مجلس بیاید و بررسی شود یا بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۲ اولویت دارد؟ در صورتی که برنامه ششم تمدید  و برنامه هفتم 
به سال آینده موکول شود، این دومین سال متوالی اســت که دولت در ارائه برنامه پنج ساله تأخیر و قصور کرده است. هر چند شاید بتوان گفت این 
اولین بار نیســت که یکی از برنامه های پنج ساله توسعه با تأخیر در تدوین روبه رو می شــود، بلکه تقریبا نیمی از برنامه های پنج ساله توسعه به دلیل 
تغییر دولت ها و هماهنگ نبودن زمان روی کار آمدن دولت ها با زمان اجرای برنامه های توســعه، با چنین مشــکلی روبه رو شده اند. به عبارت دیگر، 
تا کنون سه برنامه از هفت برنامه توسعه کشور با تأخیر یک ساله مواجه شده اند که شامل برنامه های سوم، پنجم و هفتم توسعه می شود. بنابراین اگر 
وضع به همین منوال ادامه داشته باشــد، احتماال برنامه های نهم یا یازدهم توسعه هم با تأخیر مواجه می شوند؛ چرا که تقویم سیاسی کشور و تغییر 
دولت ها با تقویم تدوین برنامه های توسعه همخوانی ندارد. البته این تأخیر دولت ساده نیست و نیازمند مجوزهای عالی از مقامات ارشد خواهد بود 

تا فرصت کافی داشته باشد برنامه هفتم را در آرامش تهیه کرده و به مجلس بفرستد.

علی مطهری:
دخالت ها در امور اجرائی از سوی نهادها باید از بین برود


