
    ۶ صفحه

دعوای بين دولت و مجلس از يکسو و شـورای            
نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوی        

، بـا    ۱۳۸۲ديگر، بر سر بودجه دولت برای سال        
خارج شدن رئيس جمهوری و رئيس مجلـس از          

در روزهـای پـايـانـی سـال            "   مجمع" جلسه آن   

اين دعـوا در عـيـن         .   گذشته، به اوج خود رسيد    
حال، بی اعتنائی کامل جناحها و دستجات رقيـب         
درون حکومتی به مشـکـالت حـاد جـامـعـه و                
نيازهای مبرم توده های مردم را نشـان داد و             
يکبار ديگر، آشکار ساخت کـه آنـهـا در واقـع               
پروای ديگری جز حفظ موقعيت سياسی و منافع        

 . اقتصادی خاص خود را ندارند
ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به دعـوای         
ساليانه مرسوم ميان مجلس و شورای نگـهـبـان          
رژيم درباره تصويب نهائی بودجه دولت، بدعتی       
ديگر در جمهوری اسـالمـی بـود کـه هـنـگـام               

، در دو سـال        ۱۳۸۰رسيدگی به قانون بودجه    
پيش از آن، دعوای مـيـان آن         .   پيش گذاشته شد  

دو بر سر بودجه، به هر ترتيب و به هر شکل، به        
سازش و مصالحه ای منتهی می شد و بـودجـه            
سال آتی، چند روز پيـش از پـايـان سـال، از                 
تصويب نهائی مجلس می گذشت و بـه دولـت             

لکن دارودسـتـه خـامـنـه ای بـا              .   ابالغ می شد  
همدستی هاشمی رفسنجانـی، رئـيـس مـجـمـع             
تشخيص مصلحت، در تالش برای سلب هـرچـه      
بيشتر اختيارات مجلس و واگذار کردن آنهـا بـه        

، " رهبـر " نهادهای بيرون از مجلس و تحت فرمان        
رسيدگی و تصويب نهائی بودجه ساالنه دولـت         
را نيز، که مطابق قانون اساسی خـود رژيـم از             
اختيارات خاص قوه قانونگذاری به حسـاب مـی         

در آغـاز،    .   آيد، بتدريج در کنترل خود درآوردند  
در کـار تصـويـب بـودجـه،           "   مجمع" دخالت آن   

محدود و تحت پوشش وظيفه قانونی رسيدگی و        
. رفع اختالفات بين مجلس و شورای نگهبان بـود        

اما چنان که در جريان عمل بروشنـی مشـاهـده            
در "   داوری" از حـد      "   مجمـع " گرديد، اين دخالت    

اختالفات شورای نگهبان و مجلس فراتر رفت و         
به انشای قانون و قانـونـگـذاری     "   آن مجمع راسا  

در مورد بندها و تبصره های بـودجـه مصـوب            
قابل توجه است که رفسنجـانـی       .   مجلس پرداخت 

به عنوان رئيس، محسن رضائی بعـنـوان دبـيـر         
و ناطق نوری، عسگـراوالدی، مـرتضـی      "   مجمع" 

که همگـی از    "  مجمع"بعنوان عضو آن ... نبوی و  
راه يافتن به مجلس رژيم بازمانده اند، اکنون در        

جايگاه اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام،      
راجع به مصوبات همان مجلس اظـهـار نـظـر            
 ! کرده و آنها را رد و يا حک و اصالح می کنند

اما زمينه چينی و فراهم آوردن توجيه قانونـی         
الزم برای ارجاع بودجه مصوب مـجـلـس بـه            

مجمع تشخيص مصلحت، بـرعـهـده شـورای           
با طرح انواع و اقسام     "   شورا" اين  .   نگهبان است 

اشکاالت بر مصوبه مجلس و پـافشـاری در            
باره آنها، راه را برای فرستادن نـاگـزيـر آن             

" مجمـع " مصوبه به   
مجلـس  .   می گشايد 

و دولت خاتمی نيز    
کــه از دو ســال        
پــيــش بــا گــردن     
نــهــادن بــه ايــن      
بدعت، دست مجمع   
ــاســت      ــحــت ري ت
رفسنجانی را در     
ــاز          ــار ب ــن ک اي
" گذاشته اند، عـمـال    

راه ديگری جـهـت      
تصويـب و ابـالغ       
ــون      ــان ــی ق ــائ ــه ن
بودجه، در پـيـش      
روی خــود نــمــی     

 . يابند
پس از تصـويـب       

 بهمـن مـجـلـس و          ۱۷اليحه بودجه در جلسه     
در "   شـورا " ارسال آن به شورای نگهبان، ايـن         

شرعـی و قـانـونـی         "   ايراد"  مورد،  ۳۰بيش از   
اساسی بر آن وارد آورده و آن را به مجـلـس            

ايرادات شورای نـگـهـبـان طـبـق            .   اعاده کرد 
معمول، موارد ريز و درشت گوناگونی را دربر       
" می گيرد که در صورت اعمال آنـهـا، عـمـال             

بخشی از اليحه پيشنهادی دولت و يا مصـوب       
بعنوان مثـال،   .   مجلس، حذف يا منتفی می شود     

هرچند که شورای نگهبـان تـاکـنـون بـارهـا               
استفاده از استقراض خارجی را در قـوانـيـن          
مربوط به برنامه های اقتصادی و يا بـودجـه           

تائيد کرده است، امسـال      "   سالهای پيش، نهايتا  
چند مورد استفاده از منابع و سـرمـايـه هـای            
خارجی را که در تبصره های بودجه پيشنهـاد         

اعالم داشته  "   شرع" و مغاير   "     ربوی" شده بود،   
ايجاد شبکه تلفن همراه خصـوصـی، در     .   است

کنار شبکه دولتی موجود و ايجاد مـراکـز ارائـه            
در اين بودجه پيشنهاد شده .. .   خدمات اينترنتی و  

شـورای  " با اين عنوان که     "   بود که اينها هم ظاهرا    
در اين خصوص مصـوبـه       "   عالی انقالب فرهنگی  

دارد، از طرف شورای نگهـبـان خـالف قـانـون              
در بـودجـه     .   اساسی تشخيص داده شده اسـت      

امسال ، اعتبارات محدودی برای تهيه و نصـب           
آثار هنرهای تجسمی و يا خريد آثـار مـلـی و               

تناسب با فـرهـنـگ       " فرهنگی از هنرمندان، با قيد      
امـا شـورای     .   پيشنهاد شـده بـود      "   دينی و ملی  

گرفتاری " با اين استدالل که اکنون      "   نگهبان ظاهرا 
مردم، اشتغال، رفع فقر و محروميت و مشـکـالت     

خريد و فـروش ايـن       " است و  "   مربوط به درمان  
تابلوها مستلزم اعمال حرامی از قـبـيـل اشـاعـه            

، آن را خالف شرع و       "   فحشا و منافی عفت است    
قانون اسـاسـی اعـالم       

 ! کرده است
اما يکی از موارد عمـده      
اخـتــالف کــه دعــوای      
ــا و          ــاده ــه ــان ن ــي م
جناحهای حکومتـی را     
در اين زمينـه شـدتـی        
مضــاعــف بــخــشــيــد،   
بودجه خـود شـورای      

 . نگهبان بود
شورای نگهبان جـهـت      
تامين هزينه های خـود     

، بودجـه   ۱۳۸۲در سال   
 ميلـيـارد    ۱۷ای معادل   

تومان پيش بـيـنـی و         
ايـن  .   تقاضا کرده بـود    

ــيــش از       بــودجــه ب
هشــتــصــد درصــد    

 شورای نگهبان   ۸۱افزايش نسبت به بودجه سال      
سوال نخستين اين بود که شـورائـی کـه         .   داشت

علی الظاهر شش عضو فـقـيـه و شـش عضـو                
حقوقدان و دبيرخانه کـوچـکـی جـهـت انـجـام               
مکاتبات اداری دارد، چنين بودجه گزافی را برای        
چه کاری مطالبه می کند؟ اما گذشته از ايـن کـه             

طی "   شورا" بودجه ساالنه اين  "   تشکيالت و نتيجتا  
گسترش و افزايش يـافـتـه       "   ساليان گذشته مرتبا  

است، مسئوالن آن در پيـش بـيـنـی و تـدارک                
، ۸۱انتخابات مجلس هـفـتـم در پـايـان سـال                 

نظارت " و اجرای   "   ناظر" استخدام صدها مامور و     
را به صورتی هرچه گسترده تـر و         "   استصوابی

شديدتر در مد نظر داشته و بدين قصد نيز چنين          
بودجه بيسابقه ای را برای خود پيشنهـاد کـرده           

مجلس، با رد پيشنهـاد شـورای نـگـهـبـان،              .   اند
 ميـلـيـارد    ۴/۴ را معادل ۸۲بودجه آن برای سال     
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