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 مهدي سامع
وي در ابتداي .  را به مجلس ارايه داد٨٢ ي سال  ي بودجه  سيد محمد خاتمي اليحه،آذر٢٧روز چهارشنبه 
و سپس » ميزان راي ملت است«و » مجلس در راس امور است«ارايه اليحه بودجه گفت  هنگام سخنان خود

هر كس كه به واقع خود را وامدار تفكر راهگشاي معمار بزرگ اين «:به حرفهاي خميني استناد كرد و افزود
 جز از داند بايد به مكانت و منزلت مجلس و ملتزم به شعور و حضور مردم مي) ره(نظام حضرت امام خميني 
خاتمي به بخشي از نظرات خميني اشاره مي كند و آگاهانه كنه نظرات ارتجاعي » .سر اعتقاد و اعتماد ننگرد

اما در همان روز موحدي كرماني، نماينده ولي فقيه در سپاه . خميني را كه خاتمي مريد اوست پنهان مي كند
ولي كه در راس حكومت ئمس« :ويدپاسداران انقالب اسالمي و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مي گ

به تعبير . االطاعه است ديني است، همان جايگاهي را دارد كه رسول اهللا داشت و فرمانهاي حكومتي او الزم
خاتمي كه خود را مدافع » .واليت فقيه امتداد واليت رسول اهللا و واليت اهللا است) ره(حضرت امام خميني 

م صريح بگويد كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ولي فقيه داراي قانون مي داند به جاي اين كه به مرد
 مي ،  و عوامفريبانه از حرفهاي خمينيجزئي  با استفاده  خاتمي .است» در راس امور«قدرت مافوق قانون و

خواهد به طور غيرمستقيم و به شكل بزدالنه براي مجلس در مقابل شوراي نگهبان تحت امر خامنه اي قدرت 
اين ،  ٩٦ و ٩٤، ٩٣، ٩١، ٧٢، ٤، در حالي كه طبق بسياري از اصول قانون اساسي و منجمله  اصول بتراشد

 شوراي ! مشروعيت نهايي مي بخشد و نه راي مجلس،شوراي نگهبان است كه به قوانين مصوب مجلس
 ،ر قرار نداده به اين دليل كه اين مصوبه نظر خامنه اي را مد نظ،نگهبان در رد يكي از مصوبات اخير مجلس

آن را خالف شرع اعالم كرد و خاتمي هم كه به خوبي مي داند مجلس در مقابل ولي فقيه و شوراي نگهبان 
 .مردم را بفريبد» حرف درماني« مي خواهد با ،از قدرتي برخوردار نيست

ز امكاناتي كه او اساسا ا.  حرف جدي نزده آندر زمينه خود بودجه هم خاتمي در مورد بسياري حقايق مربوط ب
در مورد نيروهاي نظامي، انتظامي و . ي به ميان نياوردسخنبودجه دولت براي رانت خوراران ايجاد مي كند 

در اين اليحه، « : فقط اعالم كرد كه، امنيتي بدون اين كه به ذكر ارقام سرسام آور بودجه در اين زمينه بپردازد
هاي نوين، نوسازي و   صنايع نظامي براي دستيابي به فناوري توسعه و تقويت و تجهيز تحقيقات صنعت دفاعي،

وجه به زيربناهاي امنيت اجتماعي در بخش امنيت نيز ت«و » .بازسازي نيروهاي مسلح از اولويت برخوردار است
به جاي استفاده از عوامل فيزيكي تامين امنيت، گسترش شبكه حفظ نظم و امنيت كشور با اولويت توجه به 

هاي شهري و برون شهري و مرزها، توجه به خدمات تخصصي  امنيت كالن شهرها و توسعه و تجهيز پاسگاه
ويت، ارتباطات بين المللي نكات مهم بودجه اين بخش را انتظامي از قبيل آگاهي، جرم شناسي، تشخيص ه

خاتمي از تريبون مجلس به مردم نگفت كه ميزان هزينه هاي كالن كه صرف خريد » .تشكيل مي دهند
سالحهاي كشتار جمعي و تكنولوژي آن مي گردد چه ميزان است وچرا بايد حدود دو سوم بودجه كل دولت 

» شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانكها«ال به ميليارد ري۴۷۱ هزار و ۵۵۱يعني 
هر كس كه مسايل اقتصادي كشور ما را تعقيب مي كند به خوبي مي داند كه اين مبلغ بودجه . اختصاص يابد



براي شركتهاي دولتي كه اكثر آنها زيان ده هستند، فقط براي رانت خوران و دزدان حكومتي امكان سازي مي 
 .كند

 با كلي گويي از اختصاص بودجه ،  ارايه بودجه در مجلس سخنراني كردهه هنگام سال كه ب٦خاتمي طي اين 
 او چه تصميمات ادعايي  تاکنون دون اين كه بگويدسخن رانده بالزم براي امور زيربنايي و رفاهي مردم 

 -  سال دولت خاتمي٦طي اما حرفهاي بسياري از حكومتيها بيانگر آن است كه . نددستاوردي داشته ا
 هيچ اقدام جدي در جهت امور زيربنايي و امور مربوط به رفاه  -  تمام دوران اين حكومت ضد مردميهمچون

براي نمونه اگر وضع آب  كه يك پارامتر مهم در توسعه پايدار است را مورد . اجتماعي صورت نگرفته است
پوري، معاون آب و  بهرام اميني. ري در اين زمينه وجود دارد مي بينيم كه چه وضع فاجعه با،مطالعه قرار دهيم

 درصد از كل آب ٦٣« :آذر در اين زمينه به خبرنگاران مي گويد٢٣  روز ،خاك وزارت جهاد كشاورزي
وي علت » .دهد  درصد كاهش مي٣٧ رود و راندمان آبياري را تا  آوري و تأمين شده در كشور، به هدر مي جمع

 در زمينه روي تاثير اين وضع فاجعه با. مي داند» ود نگرش صحيح و نبود منابع مالي كافينب« اين امر را 
 ٣٧ هاي مستعد كشاورزي   مساحت زمين« آب را اين گونه بيان مي كند تأمين تررينده فاجعه باآكشاورزي و 

كشت ) كشت آبي(فارياب  ميليون هكتار به صورت ٨/٧  تنها ،از اين مقدار زمين":  و افزود"ستميليون هكتار ا
 ». درصد برسد۵/۱۴ شود تا پايان برنامه سوم توسعه، راندمان آبياري به  بيني مي شوند و پيش مي

 پوست و  واما مردم ايران  هر روز با گوشت. خاتمي در مجلس ارتجاع نخواست كه اين حقايق را بيان كند
نند و به آن با جنبشها و قيامهاي خود پاسخ مي  مي كلمساستخوان خود حقايق مربوط به حاكميت ارتجاع را 

 . دهند
 


