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معصومه معظمی: فرقی ندارد چه دولتی روی کار باشد، همیشه در فصل بودجه کسانی 
هســتند که به عنوان منتقدان الیحه بودجه ســر بلند کرده و اقدام به ایراد از الیحه تازه 
منعقد شــده دولت می کنند که به مجلس ارجاع داده شــده است. اگر چه برخی از این 
لوایح ایرادات کمتری دارند و انتقادات چندانی بر آنها وارد نیســت و با توجه به شرایط 
موجود حاکم بر کشور الیحه ای نســبتا واقعی است، اما برخی لوایح بودجه هستند که 
نه تنهــا اعداد و ارقــام واقعی ندارند  بلکه اکثر منابع و مصــارف و هزینه ها هم صوری 
هستند و صرفا روی کاغذ موجودیت پیدا می کنند و هرگز روی عینیت به خود نمی گیرند. 
مثــال در بودجه ۱۴۰۱ برخی کارشناســان معتقدند دولت منابعی نداشــت که برای آن 
تخصیص دهد، در نتیجه به گفته آنان و برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیســیون 
تلفیق درصد ناچیزی از آن تخصیص پیدا کرد. حاال هم الیحه ای به عنوان بودجه ۱۴۰۲ با 
تأخیر به مجلس آمده که انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. بسیاری از نمایندگان 
و کارشناســان حوزه اقتصاد بر این عقیده اند که نه قیمت نفــت و دالر در بودجه ۱۴۰۲ 
واقعی دیده شده و نه می توان بر مالیات ۵۷ درصدی آن اتکا کرد؛ مالیاتی که قرار است 
از جیب مردم تأمین شود تا کسری بودجه را پر کند. اما برخی نمایندگان از جمله عباس 
جهانگیرزاده، مخالفت خود را با این موضوع اعالم کرده و به «شرق» گفته اند به کلیات 
بودجه ای که بر پایه مالیات ۵۷ درصدی بســته شــده باشــد، در صحن رأی نمی دهند. 
محســن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس هم با توضیحی درباره بودجه ۱۴۰۲ 
در جمــع خبرنگاران عالوه بر برشــمردن نقاط قوت بودجه ۱۴۰۲ کــه به گفته او «نگاه 
عدالت گستری» درخصوص افزایش یارانه نقدی و معیشتی اقشار ضعیف داشته است، 

به نقاط ضعف الیحه بودجه سال آینده نیز پرداخت.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در توضیحات خود بیان کرد: «جدا از 
نیت دولت برای تحقق هدف عدالت گستری در این زمینه، چند نکته اساسی وجود دارد؛ 
اول اینکه هم زمان با افزایش یارانه نقدی و معیشــتی، ســهم نهادهای حمایتی، کمیته 
امداد و ســازمان بهزیســتی از منابع تبصره ۱۴ کاهش یافته است. در قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ کل کشور، ســهم دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای اجرای برنامه های 
حمایتی خود، کاهش فقر مطلق و پرداخت مســتمری به مددجویان از منابع حاصل از 
هدفمندی یارانه ها، بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده اما این رقم در الیحه بودجه سال 

آتی با کاهش پنج درصدی به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است».
پیرهادی همچنیــن به افزایش ۴۶ درصــدی مالیات بر حقوق 
کارکنان در بودجه ســال آتی اشــاره کرد و گفــت: «اعتبارات 
هزینه ای فصــل حمایتی در بودجه عمومــی دولت در قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۳ هزار میلیــارد تومان بوده که با 
کاهــش ۵۲ درصدی به مبلغ ۱۲۶ هزار میلیارد تومان در الیحه 
بودجه ســال آتی رسیده است. سوم اینکه در حالی که افزایش حقوق گروه های مختلف 
حقوق بگیر در الیحه به میزان ۲۰ درصد پیش بینی شــده است، میزان مالیات بر درآمد 
کارکنان بخــش عمومی در الیحه به میزان ۲۶ درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش 
خصوصی به میــزان ۶۷ درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان ۴۶ درصد 
نســبت به قانون بودجه سال جاری رشد داشته اســت». نایب رئیس فراکسیون انقالب 
مجلس تأکید کرد که با توجه به این الیحه بودجه «قدرت خرید گروه های حقوق بگیر در 
سال آتی کاهش می یابد». عالوه بر او جهانگیرزاده، دیگر نماینده مجلس یازدهم نیز بر 
این عقیده اســت که بودجه باید به نحوی تدوین شــود که در این شــرایط بد اقتصادی 

زحمتی مضاعف بر دوش مردم تحمیل نکند.
بودجه مبتنی بر مالیات ۵۷ درصدی فشار مضاعفی بر دوش مردم است

عبــاس جهانگیــرزاده، نماینده مــردم پارس آبــاد در مجلس 
یازدهم، در گفت وگو با «شــرق» گفــت: «کلیات الیحه بودجه 
۱۴۰۲ هنــوز بــه صحن مجلس نیامــده و اطالعــات زیادی از 
جزئیات آن ندارم، اما طبق اظهارات همکارانم در بودجه ۱۴۰۲ 
شــاهد افزایش ۵۷ درصدی مالیات هستیم که این امر خودش 
به تنهایی فشــار مضاعفی بر دوش مردم وارد می کند که به  نظرم به نقطه چالشــی بین 
مجلس و دولت بدل خواهد شد». او ادامه داد: «این نوع بودجه بندی اثر منفی بر زندگی 

مردم خواهد داشت».
جهانگیرزاده بودجه ســال آینده را شبیه به بودجه ۱۴۰۱ دانست و افزود: «آن طور  که 
اعضای کمیســیون تلفیق می گویند، عالوه بر کسری بودجه موجود، الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
به نحوی همان الیحه بودجه ۱۴۰۱ است که اعداد آن کمی دستکاری شده  اما همان طور 
 که می دانید، درصدی از بودجه ســال جاری که تا کنــون تخصیص یافته، درصد د رخور 

توجهی نیست».
این نماینده منتقد ادامه داد: «دولت با این مدل بودجه بندی وابسته به مالیات قصد 
دارد کســری بودجــه ۱۴۰۲ را جبران کند؛ اما بعید می دانم مجلــس در این باره با دولت 
همراهی کند». نماینــده مردم پارس آباد در مجلس یازدهم تصریــح کرد: «با توجه به 
اشــکاالتی که به الیحه بودجه ۱۴۰۲ وارد است و اتکای ۵۷ درصدی آن به مالیات، بعید 

می دانم نمایندگان در صحن علنی به این کلیات الیحه رأی مثبت بدهد».
جهانگیــرزاده اضافه کــرد: «برخالف برخی ادعاها که بودجه ۱۴۰۲ را فاقد کســری 
می دانند، به وضوح این کسری قابل مالحظه است و اینکه به مردم وعده بدهیم مشکلی 
ایجاد نخواهد شــد، کار نادرستی اســت. با این اعداد و ارقامی که در الیحه بودجه سال 
آینده آمده و قیمت نفت و قیمت دالری که در بودجه دیده شده، متأسفانه نتیجه مثبتی 
را پیش بینی نمی کنیم و تأکید می کنم کسری بودجه سال آینده رقم  قابل توجهی خواهد 
بود».ایــن نماینده اصالح طلب مجلس یازدهم در پاســخ به اینکه با توجه به شــرایط 
اقتصادی فعلی، به نظر شــما الیحه بودجه ارائه شــده چقدر از نظر مجلس قابل قبول 
اســت، گفت: «فعال زود اســت که نظر نهایی خود را درباره الیحــه بودجه ۱۴۰۲ اعالم 
کنیم؛ چرا که این الیحه در کمیسیون تلفیق مجلس چکش کاری می شود بعد به صحن 
علنی می آید. آنجا هم نمایندگان نظرات، پیشــنهادها، حذفیات و ... را مطرح می کنند که 
درباره همه موارد رأی گیری خواهد شــد. بنابراین بین الیحه اولیه دولت که به مجلس 
می آید با بودجه ای که به صحن مجلس برای رأی گیری می آید و به تصویب می رســد، 
زمین تا آسمان تفاوت است».این نماینده اصالح طلب مجلس افزود: «اما تا جایی که با 
بسیاری از همکاران صحبت کردم، نمایندگان با این اعداد و ارقام و مصارف و منابعی که 
دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۲ ارائه داده مخالف اند. یعنی منابع و مصارفی که در بودجه 
۱۴۰۲ آمده، با تخصیص هایی که داده شــده اســت، همخوانی ندارد و فشــار را بر مردم 
افزایش می دهد».جهانگیرزاده همچنین با اشاره به ناهماهنگی نرخ تورمی اعالمی در 

سال آینده در مقایســه با افزایش حقوق کارکنان دولت، گفت: «نرخ تورم  در سال آینده 
۴۰ درصد پیش بینی شده است که با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان هماهنگی الزم 
را ندارد. به  عبارتی اگر نگاهی به میزان مالیات بر درآمد کارکنان بیندازیم، متوجه رشــد 
۴۶ درصدی مجموع مالیات بر حقوق کارکنان نسبت به قانون بودجه سال جاری خواهیم 

شد. اتفاقی که قطعا بر زندگی و معیشت مردم تأثیر منفی خواهد داشت».
اگر می خواهیم وطن وطن شود، از افراد توانمند فارغ از نگاه سیاسی استفاده کنیم

غالمعلی کوهساری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ نیز با 
انتقاد از شرایط اقتصادی موجود و فشاری که به مردم تحمیل 
شده اســت، به «شــرق» گفت  اطالعات درســتی از وضعیت 
اقتصــادی جامعه به رئیس جمهور داده نمی شــود، به همین 
دلیل در روز ارائه الیحه بودجه به مجلس ادعاهایی مطرح کرد 
که با آنچه کف خیابان می بینیم، مطابقت ندارد. او همچنین از رئیس جمهور خواســت 

منابع اطالعاتی خود را عوض کند، شاید در جریان واقعیت های جامعه قرار بگیرد.
کوهساری ادامه داد: «اگر نگاهی به سخنان رئیس جمهور در روز ارائه الیحه بودجه 
۱۴۰۲ به مجلس درباره کاهش ۱۹ درصدی نرخ تورم و کاهش آمار بی کاری و تالش برای 
بهتر شدن اوضاع اقتصادی بیندازیم، متوجه می شویم که این ادعاها با آنچه ما به عنوان 
نمایندگان مردم در کف جامعه شاهد آن هستیم، همخوانی ندارد». این نماینده مجلس 
افزود: «در کنار افرادی که از نظر اقتصادی شــاید شــرایط خوبی داشــته باشند، مردمی 

هستند که امکانات اقتصادی و شرایط معیشتی نامطلوبی دارند. گروهی هستند که حتی 
برای تهیه نان هم با مشــکل مواجه اند یا کودکانی که از سطل های زباله ارتزاق می کنند 
و بشخصه شاهد این موضوعات بوده ام؛ بنابراین نمی توانم سخنان آقای رئیسی مبنی بر 

کاهش ۱۹ درصدی نرخ تورم و بهتر شدن اوضاع اقتصادی مردم را بپذیرم».
کوهســاری با اشاره به ادعای دیگر رئیسی درباره نرخ بی کاری در جامعه بیان کرد: 
«رئیس جمهــور حتی نرخ بی کاری را هشــت و خرده ای درصد دانســت که به نظرم 
واقعی به نظر نمی رســد. عالوه بر آن ایشان صراحتا گفت رتبه بندی فرهنگیان به طور 
کامل اجرا شده است؛ در حالی که وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه ای اخیرا اعالم کرد 
تا فروردین ماه رتبه بندی فرهنگیان را کامل اجرا می کنیم! پس این موارد نشان می دهد 
که اطالعات نادرســتی به رئیس جمهور داده می شــود». این نماینده مجلس یازدهم 
ادامه داد: «ما به عنوان نمایندگان مردم در ســطح جامعه با مشــکالت آنها از نزدیک 
مواجه هســتیم و می بینیــم که به دلیل کمبود دارو و افزایش قیمت ناشــی از حذف 
ارز ترجیحی دارو برای تأمین داروی خود با چه مشــقت و مشــکالتی مواجه هستند؛ 
موضوعی که اعضای کمیســیون بهداشــت مجلس هم نسبت به آن معترض اند، اما 
نمی دانــم این اطالعات غلط از چه منبعی به آقای رئیســی داده می شــود و توصیه 
می کنم رئیس جمهور منابع اطالعاتی خود را عوض کند شاید در جریان واقعیت های 
جامعه قرار بگیرد».این عضو کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در پاسخ به این موضوع 
که در شــرایط فعلی به نظر می رســد دولت نظارت کاملی بر بــازار ندارد و مجلس 
هــم در نظارت بر عملکــرد دولت ضعیف عمل می کند و اطالعات نادرســتی هم به 
رئیس جمهور می رســد؛ راهکار شــما به عنوان نماینده مجلس چیست؟ چراکه همه 
این عوامل فشــار اقتصادی مضاعفی بــر دوش مردم وارد می کنــد، گفت: «مجلس 
بــرای نظارت بر عملکرد دولت ظرفیت محدودی دارد. مثال دیوان محاســبات و مرکز 
پژوهش هــا بازوهای نظارتی مجلس هســتند اما این ظرفیت به اندازه ای نیســت که 
بتوانیم نظارت کاملی داشته باشیم. به همین دلیل سعی داریم سایر ابزارهای نظارتی 
مثل ســؤال و تذکر و اســتیضاح را هم به کار ببریم».کوهســاری بــا انتقاد از عملکرد 
مجلس فعلی در مواجهه با اســتیضاح وزرا بیان کرد: «ایــرادی که وجود دارد و من 
هم به آن انتقاد دارم، این است که در این مجلس استیضاح وزرا به جایی نمی رسد و 
چند ده اســتیضاح در کارتابل نمایندگان وجود دارد اما خروجی ندارد. البته امیدواریم 
دولت خودش وارد عمل شود و با هزینه ای کمتر اصالحاتی در کابینه انجام دهد».این 
نماینده فعلی که از بازماندگان مجلس ششــم است، در ادامه توضیحات خود گفت: 
«اینکه بگوییم جلوی فساد را گرفته ایم اما فساد وجود داشته باشد یا به گفته خود آقای 
رئیسی از نیروهای ناکارآمد و ناتوانی استفاده کنیم و چنانچه در شورای اداری کرمان، 
شــهریار و رباط کریم موضوع کارآمدی مدیران را مطرح کرد، کاری از پیش نمی بریم».
کوهساری با طرح این سؤال که چرا وقتی افرادی تجربه کافی ندارند، فقط به دلیل نگاه 
سیاسی و جناحی در مسئولیت های مدیریتی قرار می دهیم؟ بیان کرد: «متأسفانه برخی 
از مدیران ما در سطح وزرا، معاونان وزرا، استانداران، مدیران کل یا معاونان استانداران 
تجربه کافی ندارند اما ســر کار هستند! نتیجه این رفتار و انتخاب های نادرست، همین 
اوضاعی خواهد بود که شــاهدیم. چه دولت آقای رئیسی باشد چه هر دولت دیگری، 

اگر نگاه سیاسی باشد، خروجی همین خواهد بود».
این نماینده اصالح طلب مجلس یازدهم تأکید کرد: «اگر می خواهیم وطن وطن شود، 
فارغ از نگاه سیاسی از افرادی که توانمندی الزم را دارند و می توانند در این شرایط باری 

از دوش مردم بردارند باید استفاده کنیم».
بنابراین در شــرایطی که جامعه تحت انواع فشــارهای اقتصادی اســت، این توقع 
وجود دارد که دولت و مجلس برنامه هایی برای برون رفت از شــرایط فعلی ارائه دهند 
و تدبیری بیندیشند که این فشارها را کم کنند، نه اینکه هرکجا با کسری بودجه و مشکل 
منابع مواجه شــدند، دست در جیب مردم کنند. آن هم بدون اینکه جامعه خروجی این 

مالیات ها را در ارائه خدمات عمرانی و رفاهی در سطح جامعه ببینند.

انتقاد نمایندگان از بودجه ۱۴۰۲ در گفت وگو با «شرق»

تراز نابرابر جیب مردم با مالیات ۵۷ درصدی

شرق: مهدی هاشمی از زندان آزاد شد اما فائزه دیگر فرزند آیت اهللا هاشمی همچنان در 
زندان است تا به رسم  چند سال اخیر حداقل یک عضو از خانواده هاشمی در اوین باشد. 
مدت هاســت که خانواده هاشــمی حداقل یک زندانی در اوین دارد و حال که خبر آزادی 
مشــروط مهدی هاشمی منتشر شــده، جزئیات محکومیت جدید دختر آیت اهللا نشان از 
ادامه حبس فائزه هاشمی دارد. ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره آخرین وضعیت 
پرونده فائزه هاشــمی گفته است: «مشــارالیه در دو پرونده محکومیت دارد؛ یکی از آن 
پرونده ها اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و پرونده دیگر توهین به مقدسات است. متهم 
در پرونده نخســت به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونــده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری 
محکوم شده است. او در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت مجازات نخست است». 

پیش از این وکیل مدافع فائزه هاشمی رفسنجانی، نماینده سابق مجلس شورای اسالمی، از 
محکومیت او به پنج سال زندان خبر داده و نوشته بود موکلش به خاطر پرونده آخر خود 
در مرحله بدوی محکوم شده اما این رأی هنوز قطعی نیست. ندا شمس همچنین بدون 
اشاره به جزئیات اعالم کرده بود که پرونده های دیگری نیز علیه خانم هاشمی رفسنجانی 
در جریان است. فائزه هاشــمی هم زمان با اعتراضات اخیر بازداشت شد و حکم او مبنی 
بر تحمل حبس هنوز با جزئیات اتهامی منتشــر نشده و در حد کلی گویی سخنگوی قوه  
قضائیه مانده است. پنجم  مهرماه بود که خبرگزاری فارس، در خبری عنوان کرد که فائزه 
هاشمی رفســنجانی به  دلیل حضور در آشوب های خیابانی و تحریک به اغتشاش توسط 

یکی از نهادهای امنیتی بازداشت شده است.

مهدی هاشمی آزاد شد اما فائزه در زندان می ماند
فائزه هاشمی به ۵۲ ماه حبس محکوم شد

ملت
خانه 

س: 
  عک

شــرق: نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشــنبه در بدعتی خطرناک، به متمم پیشنهادی 
برای شناسایی سپاه در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. در این 
رأی گیری ۵۹۸ نماینده بــه این طرح رأی موافق، ۹ نماینده رأی مخالف و ۳۱ نماینده رأی 
ممتنع دادند. این طرح توســط مقامات کشورهای اروپایی در هفته های اخیر مطرح شده 
اما گفته می شود که در این زمینه پیچیدگی های حقوقی وجود دارد. خود الیحه قرار است 
در نشســت امروز پنجشنبه اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد و برای آن رأی گیری شود. 
این در حالی است که ایران پیش تر نسبت به تحرکات ضد ایرانی اروپا علیه سپاه به عنوان 
نهاد نظامی رســمی کشورمان هشــدار داده بود. مقامات کشورمان با بیان اینکه سپاه یک 
نهاد نظامی رسمی کشور به شمار می رود، هشدار داده اند که تحریم آن اقدامی غیرقانونی 
خواهد بود. ناصرکنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره گفته است که اظهارنظر 
مقام های اروپایی «در ارتباط با تصمیم برای تحریم ســپاه، در ادامه اقدامات غیرســازنده 
و غیرمســئوالنه این کشور است که ناشــی از ادامه رویکرد غلط این ها در ارتباط با دولت 
و ملت ایران اســت». احمد وحیدی، وزیر کشــور هم روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: «اینکه عده ای در غرب بخواهند کاری خارج از 
قواعد بین الملل انجام بدهند و یک نیروی رســمی را تروریسم بنامند، نشان دهنده ضعف 
فکری، اخالقی و سیاسی شــان است». برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نسبت 
به چنین اقدامی به اتحادیه اروپا هشــدار داده اند. محمود نبویان، نایب رئیس کمیســیون 
اصل نود با اشــاره به تالش پارلمان اروپا برای تحریم ســپاه گفت: «تبیین این موضوع که 
چرا اینها االن آمده اند و می خواهند ســپاه را تحریم کنند، بســیار مهم است. اتحادیه اروپا 

همــگام با آمریکا می خواهد تحریم هایی را علیه ملت ایران و ســپاه وضع کند و عالوه بر 
تحریم های سابق تحریم های جدیدی را می خواهد داشته باشد. در هیچ جای دنیا مرسوم 
نیست نیروی نظامی رسمی یک کشور را تحریم کنند و اولین بار ترامپ چنین کاری انجام 
داد و ســپاه را تحریم کرد». زهر الهیان، عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس هم عنوان داشت: «پارلمان اروپا بداند تحریم سپاه موجب انسداد مسیر مذاکرات 
ایران با اروپا خواهد شد و هزینه های زیادی را برای شان خواهد داشت». وی افزود: تحریم 
ســپاه به خاطر شکست هایی اســت که آنها از ملت ایران و سپاه پاسداران متحمل شدند. 
محمداسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در واکنش به احتمال قراردادن سپاه در لیست 
گروه های تروریســتی خطاب به اتحادیه اروپا گفت که ممکن است تبعات توطئه اتحادیه 
اروپا علیه سپاه برای کشورهای اروپایی قابل تحمل نباشد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
شــورای اســالمی هم در مطلبی در صفحه توییتر خود خطاب بــه پارلمان های اروپایی 
نوشت: «اگرچه در عالم واقع، تحریم و تروریستی نامیدن سپاه پاسداران توسط کشورهای 
غربــی فاقــد ارزش عملی و صرفا یک مانــور تبلیغاتی پوچ و رذیالنه اســت؛ اما از منظر 
سیاســی، پارلمان های اروپایی بدانند هر مصوبه ای علیه سبزپوشان انقالب با پاسخ قاطع 
و مصوبات متقابل مجلس ایران مواجه خواهد شد». سیدرسول موسوی، دیپلمات کشور 
در صفحه توییتر خود در این ارتباط نوشــت: «خوب اســت سیاستمداران عاقل اروپا اسیر 
فضای خودساخته نشوند. اعالم نامی غلط به نیروهای نظامی رسمی ایران، بیشتر از ایران 
برای خود این کشورها مشکالت فنی راهبردی ایجاد خواهد کرد. مثال آیا کشتی های آنها در 

خلیج فارس نمی خواهند پیام های رادیویی نیروهای ایرانی را پاسخ دهند؟».

واکنش ها به اقدام خصمانه پارلمان اروپا در رأی دادن
به متمم مقابله با سپاه


