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When new needs arise, societies give more responsibilities to the governments. The
variety of these responsibilities and the resource limitation of the government have
made the governments to respond accordingly and prioritize their resources. One of
the main aspects of policy making is the annual budgeting of the country. Most of the
general budgeting is done via the legislative body which has a key role in supervising
the budget. However, this supervisory role is different in many countries, which necessitates a comparative study. Moreover, the legislation should be done according to the
higher documents issued by the supreme leader. The most important aspect of executing
the general policies is legislation which requires adjusting the budgeting laws with the
general policies of legislation to execute and supervise the laws in the best possible way.
The role of legislation body is significant in this respect. This study tries to focus on the
supervision and analysis of the annual budgeting of IRI. To have a better understanding
of this process, a comparative study with Turkey and Iraq is done as well. Finally, after
analyzing the legal bases and the managerial principles of these foreign countries, some
practical suggestions are made for the representatives of the legislative body in terms of
budgeting and its supervision.
JEL Classification: H61, H83.
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بــا پیدایــش نیازهــای جدیــد در عرصــۀ عمومــی ،جوامــع وظایــف جدیــدی را برعهــدۀ دولتهــا
گذاشــتهاند .تنــوع و وســعت ایــن وظایــف از یــک ســو و محدودیــت منابــع از ســوی دیگــر،
دولتهــا را بــرآن داشــته کــه بــرای پاســخگویی مناســب ،عالوهبــر اولویتبنــدی نیازهــا،
خطمشــی مشــخصی بــرای مصــارف منابــع اتخــاذ کننــد .یکــی از مهمتریــن موضوعــات
خطمشــیگذاری ،بودجهریــزی ســالیانۀ کشــور اســت .بخــش زیــادی از فراینــد بودجهریــزی
عمومــی توســط قــوۀ مقننــه انجــام میشــود و نقــش ایــن قــوه در نظــارت بــر بودجــه نیــز پررنــگ
و حیاتــی اســت .لــذا ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه نقــش تقنینــی و نظارتــی مجلــس در امــر
بودجهریــزی در کشــورهای مختلــف چقــدر اســت .در اینجاســت کــه ارزش مطالعــات تطبیقــی
آشــکار میگــردد .از دیگــر ســو قانونگــذاری در قــوۀ مقننــه بایــد براســاس اســناد باالدســتی
(ازجملــه سیاس ـتهای کلــی ابالغــی از ســوی باالتریــن مقــام رســمی کشــور) صــورت گیــرد.
عالیتريــن ســطح اجــراي سياسـتهاي كلــي ســطح قانونگــذاري اســت كــه در ايــن خصــوص،
ارتقــای ســطح انطبــاق قوانیــن بودجــهای بــا سیاســتهای کلــی نظــام قانونگــذاری
تضمینکننــدۀ ُحســن اجــرای سیاسـتها و بهبــود نظــارت بــر اجــرای قوانیــن اســت .نقــش قــوۀ
مقننــه در تحقــق ايــن مهــم بســيار مهــم اســت .در ایــن مقالــه ،تمرکــز ویژهای بــر مرحلــۀ نظارت
و ارزیابــی خطمشــی بودجهریــزی ســالیانۀ جمهــوری اســامی ایــران شــده و بهمنظــور کســب
شــناخت بیشــتر ،فراینــد بودجهریــزی کشــورهای ترکیــه و عــراق نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت .درنهایــت پژوهشــگران پــس از بررســی مبانــی قانونــی و اصــول مدیریتــی ایــن امــر در
کشــورهای مذکــور ،پیشــنهادهایی کاربــردی بــرای نماینــدگان قــوۀ مقننــه در عرصــۀ بودجهریزی
و نظارت بر آن ارائه دادهاند.
طبقهبندی .H61 ،H83 :JEL
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 .1مقدمه

اطــاق عنــوان قــوۀ مقننــه بــر قــوهای کــه خانــۀ ملــت در رأس آن قــرار دارد ،ایــن تصــور را بــه
ذهــن متبــادر میکنــد کــه تنهــا وظیفــۀ مقــرر بــرای ایــن نهــاد ،قانونگــذاری اســت .ایــن مفهــوم
بهگونـهای روشــن در اصــل  ۵۸قانــون اساســی مشــخص شــده و جــز در مــوارد اســتثنایی و بــا لحــاظ
شــرایط خــاص منــدرج در اصــل  ۵۹قانــون اساســی کــه قانونگــذاری از طریــق مراجعــه بــه آرای
عموم ـی و همهپرســی پذیرفتــه شــده ،مجلــس شــورای اســامی متولــی اصلــی ا ِعمــال قــوۀ مقننــه
شــناخته شــده اســت .امــا درحقیقــت در کنــار وظیفــۀ خطیــر قانونگــذاری قــوۀ مقننــه ،بهعنــوان
دیگــر وظیفــۀ مهــم ایــن قــوه میتــوان از حــق و تکلیــف نظــارت بــر تمامــی دســتگاههای حکومتــی
بــرای مجلــس شــورای اســامینــام بــرد.
وظیفــۀ نظــارت ،بهرغــم نقــش مشــهود و بســیار مهمــی کــه در اجــرای صحیــح قوانیــن و تضمیــن
حرکــت قــوۀ مجریــه در مســیر درســت دارد ،تــا کنــون در مقــام قیــاس بــا وظیفــۀ قانونگــذاری،
آنگونــه کــه بایــد ،مــورد تتبــع و مداقــه قــرار نگرفتــه اســت .اهمیــت چنیــن نظارتــی تــا حــدی اســت
کــه فعالیــت و درجــۀ اعتبــار مجلــس تــا انــدازه زیــادی بــه چگونگــی ایــن نظــارت بســتگی دارد؛
بهگون ـهای کــه ا ِعمــال صحیــح آن میتوانــد زمینهســاز نابــودی بســیاری از مفاســد شــود و همچنیــن
اســتفاده نکــردن از ایــن حــق و یــا کاربــرد نادرســت آن از ارزش مجلــس بکاهــد.
مطابــق مــدل حکمرانــی در ایــران کــه دســتیابی بــه اهــداف ملــی و تعیینشــده در ســند
چشــمانداز بیستســاله از طریــق آثــار سیاســتهای کلــی و قوانیــن برنامــه پیجویــی میشــود،
ســند بودجــه اصلیتریــن ابــزار در راســتای تحقــق هدفهــای برنامــه و سیاســتهای کلــی نظــام
محسـ�وب میگـ�ردد (نوبخــت .)1391 ،مطالعــات تجربــی نشــان داده اســت کــه بودجهریــزی یکــی
از ابزارهــای اصلــی برنامهریــزی و کنتــرل کشورهاســت ( .)Uyar & Bilgin, 2011براســاس تعریفــی
کــه در مــادۀ  1قانــون محاســبات عمومــی درخصــوص بودجــۀ کل کشــور آمــده ،بودجــه عبــارت اســت
از برنامــۀ یکســالۀ مالــی دولــت کــه در آن ،پیشبینــی کاملــی از میــزان درآمدهــای مســتقیم و
ســایر منابــع تأمیــن اعتبــار آمــده اســت .عالوهبــر ایــن ،در ســند بودجــه الزم اســت هزینههــای
تحقــق عملیــات مرتبــط بــا سیاســتهای کالن ابالغــی و اهــداف قانونــی کشــور بهطــور کامــل
1
کمــی و عــددی
بــرآورد شــود .در تعریفــی دیگــر ،هورنگــرن ،دتــر و فوســتر ( )2006بودجــه را «بیــان ّ
معیــن (معمــوالً یــک ســال) توســط مدیریــت عمومــی
برنامههــای پیـ ِ
ـشرو بــرای یــک دورۀ زمانــی ّ
2
کشــور» میداننــد .بالمنتریــت ( )2006نیــز بودجهریــزی را «فراینــد تخصیــص منابــع مالــی کشــور
(یــا ســازمان در مقیــاس کوچکتــر) بــه واحدهــای زیرمجموعــه ،فعالیتهــا و ســرمایهگذاریها»
تعریــف میکنــد.
1. Horngren, Datar & Foster
2. Blumentritt
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فراینــد بودجهریــزی ســالیانه بــه چهــار مرحلــه تقســیم میشــود :تهیــه ،تصویــب ،اجــرا و ممیــزی
و ارزیابــی ( .)Lee & Johnson, 1998اختیــار نداشــتن دولــت بــرای جمـعآوری درآمــد و هزینــه کــردن
منابــع عمومــی ،نشــانگر قــدرت مطلــق مجلــس در زمینــۀ امــور مالــی عمومــی اســت .بــه ایــن معنــا،
پارلمــان در مقــام تصمیمگیرنــدۀ برتــر درمــورد منابــع عمومــی ،تصمیــم میگیــرد .بــه عبــارت دیگــر،
پارلمــان تصمیــم میگیــرد كــه چــه میــزان و چگونــه منابــع اقتصــاد خصوصــی از طریــق بودجــه
بــه منابــع عمومــی منتقــل میشــود ( .)Khodachek, 2016; Bicer, 2019طبــق نظریــۀ جاهطلبــی،
قانونگــذاران از اختیــارات خــود بــرای گســترش نفوذشــان در زمینــۀ سیاسـتگذاری از طریــق نظــارت
قانونـ�ی اسـ�تفاده میكننـ�د ( .)Ana-María, Bastida & Benito, 2014قــوۀ مقننــۀ مؤثــر و مســئول
میتوانــد بــا تقویــت ســا ِزکارهای جبرانــی پاس ـخگویی دولــت و نظــارت قانونــی ،بــه کاهــش خطــرات
اختیــار بیشازحــد دولــت در بودجــه کمــک کنــد ( .)Santiso, 2005بــه عبــارت دیگــر ،افزایــش
نظــارت بــر بودجــه منجــر بــه تقویــت پاسـخگویی دولــت و شــفافیت بیشــتر در مدیریــت منابــع مالــی
عمومــی میشــود (.)International Monetary Fund, 2010; OECD, 2007
از ســوی دیگــر فراینــد بودجهریــزی عمومــی در مجلــس یکــی از ابزارهــای اصلــی برای جاریســازی
سیاســتهای کلــیقانونگــذاری (ابالغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری) نیــز اســت .مجلــس
شــورای اســامی رکــن رکیــن قانونگــذاری در کشــور محســوب میشــود و اگــر بتوانــد مصوبــات
خــود را بــا سیاسـتهای کلــی نظــام هماهنــگ ســازدُ ،حســن اجــرای سیاسـتها در باالتریــن ســطح
امکانپذیــر خواهــد شــد .بهطــور خــاص بنــد  7سیاســتهای کلــی نظــام قانونگــذاری ،چارچــوب
کلــی حرکــت در مســیر تعییــن و تصویــب بودجــۀ ســالیانۀ کشــور را مشــخص میکنــد و بــر «تعییــن
محــدودۀ اختیــار مجلــس در تصویــب ســاختار و مفــاد بودجــۀ ســالیانۀ کل کشــور (پیشبینــی
درآمدهــا ،هدفگذاریهــا ،مــوارد هزینــه و )...بــا تصویــب قانــون الزم و اصــاح آییننامــۀ داخلــی
مجلــس» تأکیــد دارد (اســماعیلی و منصوریــان.)1391 ،
مســئلۀ اصلــی ایــن پژوهــش بررســی نقــش نظارتــی قــوۀ مقننــه در فراینــد بودجهریــزی در
ایــران و جایــگاه آن در اجــرای سیاســتهای کلــی نظــام قانونگــذاری اســت .بــرای شــناخت بهتــر
مســئله ،مطالعــۀ تطبیقــی فراینــد بودجهریــزی در کشــورهای ترکیــه و عــراق نیــز بررســی شــده
اســت .روش تطبیقــی کــه مبتنــی بــر مقایســه بــرای فهــم مشــابهتها و تفاوتهاســت ،یکــی از
قدیمیتریــن روشهــا در اندیشــۀ اجتماعــی و علــوم اجتماعــی بهصــورت اعــم اســت .پژوهشــگران
تطبیقــی میکوشــند هیئــت و پیکربندیهــای ویژگیهــا را بررســی کننــد تــا جنبههــای گوناگونــی
را تأییــد نماینــد کــه در هــر مــورد بــا یکدیگــر همــراه میشــوند (غفــاری .)1388 ،دلیــل اصلــی
انتخــاب ایــن دو کشــور بــرای مطالعــۀ تطبیقــی ،اوالً تشــابه تغییــر قانــون اساســی ترکیــه بــا اقــدام
ســال  1368در ایــران و تغییــر از نظــام پارلمانــی بــه ریاســت جمهــوری و بــه تناســب آن تغییــرات
در فراینــد بودجهریــزی و ثانی ـاً برخــی مشــابهتهای ســاختار بودجــه و وابســتگی بودجــۀ کشــور بــه
منابــع طبیعــی و اقداماتــی بــوده کــه پارلمــان عــراق در دوران پــس از حکومــت دیکتاتــوری صــدام

احمد تقوایینجیب و همکاران .مطالعۀ تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرایند بودجهریزی و جایگاه آن در اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری.

135

بهار  .1401دورۀ  .10شمارۀ 1

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

درجهــت اصــاح فراینــد بودجهریــزی انجــام داده اســت .چنیــن مطالعــات مقایس ـهای گام ســازندهای
بــرای آشــنایی بــا فراینــد بودجهریــزی در ســایر کشــورها و درنتیجــه شناســایی نقــاط قـ ّوت و ضعــف
و تــاش بــرای ارتقــای کارایــی و اثربخشــی فراینــد بودجهریــزی در کشــور اســت.

 .2اهداف و ابزارهای نظارت پارلمانی و قدرت قانونی قوۀ مقننه در امر بودجهریزی

از بیــن  198کشــور جهــان ،حــدود  77درصــد جمهــوری و  18درصــد آنهــا حکومــت پادشــاه
مشــروطه هســتند .بــه عبــارت دیگــر ،حداقــل  189کشــور مجلــس دارنــد .باوجــود ایــن ،قــدرت
دموکراســی از کشــوری بــه کشــور دیگــر متفــاوت اســت (.)Abad, Lloyd-Braga & Modesto, 2020
مجلــۀ معتبــر اکونومیســت 3از  167کشــور بــرای ســنجش قــدرت دموکراســی در مقیــاس 10
نظرســنجی کــرده اســت (نمــرۀ نزدیــک بــه  1بهمعنــای دموکراســی ضعیفتــر و نمــرۀ نزدیــک
بــه  10بهمعنــای دموکراســیهای قویتــر اســت) .براســاس گــزارش «شــاخص دموکراســی
 ،»2014از  167کشــور مــورد بررســی ،فقــط یکچهــارم کشــورها دارای دموکراســی کامــل هســتند
(امتیــاز بیــش از  )8و کمتــر از یکســوم کشــورها دموکراســی ناقــص دارنــد (امتیــاز از  6.01تــا
)8.00؛ درحالــی کــه نیمــی از کشــورها یــا رژیــم اقتدارگــرا دارنــد (امتیــاز تــا  )4.00یــا تحــت
رژیــم ترکیبــی قــرار دارنــد (نمــرهای از  4.01تــا  .)6.00الزم اســت ذکــر شــود کــه تقریب ـاً تمــام
کشــورهایی کــه دموکراســی کامــل دارنــد ،عالوهبــر عضویــت در ســازمان همــکاری اقتصــادی و
توســعه ،4جــزو کشــورهای توســعهیافته و دارای باالتریــن امتیــاز در فهرســت توســعۀ انســانی برنامــۀ
توســعۀ ســازمان ملــل 5هســتند .ایــن امــر بهوضــوح نشــان میدهــد در کشــورهایی کــه دموکراســی
قــدرت دارد ،ســطح توســعۀ اقتصــادی باالســت .بــا ایــن حــال ،دشــوار اســت کــه تعییــن کنیــم آیــا
ابتــدا توســعه ایجــاد میشــود یــا دموکراســی (.)Pelizzo & Stapenhurst, 2012
ابزارهــای رایــج مــورد اســتفاده در نظــارت شــامل  .1جلســات کمیســیونهای مجلــس .2 ،اســتماع
در جلســۀ علنــی .3 ،تحقیــق و تفحــص .4 ،ســؤال .5 ،اســتیضاح .6 ،تذکــر .7 ،ناظــران مجامــع و
شوراهاســت .بســیاری از کارشناســان ایــن ابزارهــا را در بســیاری از مفاهیــم دیگــر قــرار دادهانــد .بــه
همیــن ترتیــب ،کتــاب ابــزار نظــارت بــر مجلــس ،یــک تحلیــل تطبیقــی حــاوی اطالعــات ارزشــمندی
دربــارۀ ایــن ابزارهاســت کــه در ســال  2012توســط پلیــزو و اســتفنهارت منتشــر گردیــد .او ابزارهایــی
را بــا کلمــات ســادهتر بیــان کــرده اســت کــه عبارتانــد از .1 :پارلمــان میتوانــد بهســادگی از دولــت
درخواســت اطالعــات کنــد؛  .2مجلــس میتوانــد از دولــت بخواهــد تــا دربــارۀ سیاس ـتهای عمومــی
توضیــح دهــد؛  .3مجلــس میتوانــد از منابــع خــارج از دولــت اطالعــات بهدســت آورد؛  .4مجلــس
میتوانـ�د نظـ�رات خـ�ود را بـ�ه دولـ�ت و عمـ�وم بیـ�ان كنـ�د (موســیخانی و منشــیزادهنایین.)1388 ،
3. Economist
)4. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
5. United Nations Development Programme Human Development Index
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بودجــه خطمشــی و اجــازهای اســت کــه مجلــس بــه دولــت میدهــد و بــه همیــن دلیــل ،مجلــس
تمایــل دارد از چگونگــی اجــرای خطمشــی بودجــه آگاهــی بیابــد .اهــداف اساســی نظــارت بــر بودجــه
بــه ایــن شــرح اســت .1 :تأمیــن منظــور قانونگــذار؛ بــه ایــن معنــا کــه آیــا عملیــات مالــی دولــت
مشــتمل بــر دریافتهــا و پرداختهــا مطابــق آنچــه در قانــون بودجــه آمــده ،انجــام شــده اســت یــا
خیــر .2 .رعایــت محدودیتهــای مالــی وضعشــده؛ بــه ایــن معنــا کــه میــزان پرداختهــای قطعــی و
تعهــدات از ســقف تعیینشــده در اعتبــارات تجــاوز نکــرده و همچنیــن پرداخــت هــای اجــرای عملیــات
مرتبــط بــا برنامههــا و هدفهــای پیشبینیشــده بــا قانــون بودجــۀ مصــوب مطابقــت داشــته باشــد
(فرزیــب.)1376 ،
توزیــع مجــدد درآمــد و هزینهکــرد ســرمایهها در کل کشــور یکــی از وظایــف اصلــی دولتهاســت
کــه در قالــب قانــون بودجــه ظهــور و بــروز دارد ( .)Petraglia, Pierucci & Scalera, 2020از دیگــر
ســو پیچیدگــی وضعیــت اقتصــاد جهانــی ،بیاعتمــادی مکانیســمهای مقرراتگــذاری بــه ثبــات
مالــی و بحرانهــای سیاســی و اقتصــادی جهانــی موجــب افزایــش ضــرورت مدیریــت منابــع مالــی
عمومــی و برنامههــای متمرکــز بــر اصــاح اقتصــاد و دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار شــده اســت .یکــی از
مهمتریــن ابزارهــای کاربــردی در ایــن زمینــه بودجهریــزی صحیــح اســت (.)Lytvynchenko, 2014
بررســی نقــش پارلمــان در نظــام بودجهریــزی نشــان میدهــد کــه کشــورها دارای نظامهــای حقوقــی
یکســان و مشــابه نیســتند و هریــک از آنهــا ،براســاس شــرایط و مختصــات سیاســی ،اجتماعــی
و اقتصــادی خــاص خــود ،دارای نظامــی ویژهانــد .قــدرت قانونــی پارلمــان در اصــاح بودجــه در
کشــورهای مختلــف بــا یکدیگــر تفــاوت دارد .در ایــن زمینــه ،ســه وضعیــت کلــی بــه شــرح ذیــل
وجــود دارد:
 .1قــدرت نامحــدود 6:در اینگونــه نظامهــا ،پارلمــان از اختیــار الزم بــرای تغییــر ســرفصلها و
افزایــش و کاهــش در هزینههــا و درآمدهــای پیشبینیشــده در بودجــه ،بــدون نیــاز بــه جلبنظــر
دولــت ،برخــوردار اســت .نظامهــای جمهــوری را میتــوان در ایــن الگــو قــرار داد .در ایــن نظامهــا،
درمقابــل قدرتــی کــه بــرای مجلــس در اصــاح بودجــه درنظــر گرفتــه شــده اســت ،رئیسجمهــور نیــز
قــدرت و حــق وتــو دارد (مثــل ایــاالت متحــدۀ آمریــکا و فیلیپیــن) .پیامــد ایــن امــر نفــوذ گســترده و
مســتقیم قــوۀ مقننــه در مدیریــت هزینههــای عمومــی و نفــوذ غیرمســتقیم آن در مدیریــت اجرایــی
بودجــه خواهــد شــد .بهطــور کلــی میتــوان گفــت در ایــن کشــورها قانونگــذار تنظیــم و تصویــب
بودجــه را در اختیــار دارد و نتیجــه را بــرای اجــرا بــه دولــت محــول میکنــد (حســینی ،فاتح ـیزاده
و تهرانــی.)1391 ،
 .2قــدرت محــدود 7:در ایــن نظامهــا ،پارلمــان اختیــار محــدودی در اصــاح بودجــۀ پیشــنهادی
6. unrestricted power
7. restricted power
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دولــت دارد کــه بهطــور کلــی در حــد تعییــن ســقفی بــرای هزینههــای پیشبینیشــده و حداقلــی
بــرای درآمدهاســت .دامنــۀ ایــن قــدرت محــدود در کشــورهای گوناگــون بــه یــک میــزان نیســت .در
کشــورهای وستمینســتری (مثــل انگلســتان ،نیوزلنــد و کشــورهای مشــترکالمنافع بریتانیــا) پارلمــان
در ســطح افــزودن مــواد الحاقــی بــه بودجــۀ پیشــنهادی دولــت و افزایــش بخشــی از هزینههــا اختیــار
دارد .بــرای مثــال در کشــور آلمــان ،پارلمــان ایــن کار را پــس از جلبنظــر دولــت انجــام میدهــد.
ولــی در کشــورهایی نظیــر انگلســتان و نیوزلنــد ،احتمــال تغییــر بودجــۀ پیشــنهادی دولــت توســط
پارلمــان ضعیــف اســت و اگــر اصالحــات پارلمانــی بــدون موافقــت دولــت انجــام شــود ،فاقــد ضمانــت
اجرایــی اســت (شــبیرینژاد.)1386 ،
 .3قــدرت برقــراری تــوازن در بودجــه 8:در برخــی کشــورها ،پارلمــان اختیــار دارد در زمــان بررســی
الیحــۀ دولــت ،ســطح درآمدهــا یــا هزینههــای پیشــنهادی را بــا رعایــت حفــظ همتــرازی درآمدهــا و
هزینههــا تغییــر دهــد .در ایــن حالــت ،ســطح اختیــارات پارلمــان در حــد تخصیــص منابــع و تعریــف
منابــع درآمــدی متناســب خواهــد بــود .در نظامهــای پارلمانــی کشــورهای اســکاندیناوی ،اختیــارات
پارلمــان در امــر بودجهریــزی نــه ماننــد کشــورهای دارای نظــام جمهــوری نامحــدود اســت و نــه ماننــد
کشــورهای وستمینســتری محــدود .کشــورهای حــوزۀ اســکاندیناوی ،نظیــر نــروژ ،دانمــارک ،ســوئد و
فنالنــد ،در ایــن گــروه جــای میگیرنــد (شــبیرینژاد.)1387 ،

 .3وظایف نظارتی مجلس شورای اسالمی براساس قانون اساسی و قوانین موضوعه

بــرای شــناخت دامنــه و قلمــروی نظارتــی قــوۀ مقننــه ،مطالعــه و تحلیــل منابــع و اســناد باالدســتی
کــه وظایــف نظارتــی مجلــس را معرفــی کردهانــد ،ضــرورت دارد .در ایــن زمینــه میتــوان از قانــون
اساســی ،آییننامــۀ داخلــی مجلــس ،برنامههــای پنجســالۀ توســعه و ...نــام بــرد .مثــ ً
ا در قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،حــوزه و قلمــروی وظایــف مجلــس در امــر «نظــارت» در قالــب ایــن
مــوارد ذکــر شــده اســت .1 :نظــارت مجلــس در تشــکیل دولــت (اصــول  87و )133؛  .2نظــارت عــام
نماینــدگان (اصــول  122 ،89 ،84و )137؛  .3نظــارت بــر امــور مختلــف کشــور (اصــول  76و )90؛ .4
نظــارت اطالعــی (اصــول  139 ،138و )140؛  .5نظــارت مالــی (اصــول  54 ،52و  .)55نکتــۀ مهــم در
ایــن خصــوص ایــن اســت کــه صالحیــت کلــی مجلــس بــرای قانونگــذاری در موضــوع بودجهریــزی،
بــا محدودیتهایــی مواجــه اســت .دلیــل آن هــم اصــل  52قانــون اساســی اســت کــه تهیــۀ بودجــۀ
ســالیانه را برعهــدۀ دولــت گذاشــته اســت .نظریــات تفســیری شــورای نگهبــان نیــز ایــن نتیجهگیــری
را تأییــد میکنــد .عالوهبــر آن ،مطابــق اصــل  75قانــون اساســی ،مجلــس ،بهعنــوان مرجــع اصلــی
قانونگــذاری ،در امــر قانونگــذاری بودجــه بــا محدودیتهایــی روبهروســت .بهموجــب ایــن اصــل،
طرحهــای قانونــی و تغییــرات پیشــنهادی نماینــدگان درخصــوص لوایــح قانونــی کــه بــه کاهــش
درآمدهــا یــا افزایــش هزینههــا میانجامــد ،فقــط در شــرایطی قابــل طــرح اســت کــه در طــی
8. balanced budget power
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پیشــنهاد آن ،مســیر جایگزیــن کاهــش درآمــد یــا در مواقعــی تأمیــن هزینــۀ جدیــد پیشبینــی شــده
باشــد (حســینی و دیگــران.)1391 ،
بــا عنایــت بــه مطالــب مذکــور ،مشــهود اســت کــه قانــون اساســی قلمــروی گســتردهای را بــرای
نظــارت قــوۀ مقننــه تعییــن کــرده اســت؛ بهطــوری کــه میتــوان ادعــا کــرد مجلــس شــورای
اســامی ،بهعنــوان خانــۀ ملــت ،حــق نظــارت بــر تمــام امــور اجرایــی در کشــور را دارد .در ایــن راســتا،
آییننامــۀ داخلــی مجلــس نیــز بــه تدویــن قواعــدی بــرای نحــوۀ ایفــای ایــن نقــش نظارتــی پرداختــه
و جزئیــات آن را تشــریح کــرده اســت .بــر ایــن اســاس ،میتــوان حــق دوازده نــوع نظــارت کلــی را
بــرای قــوۀ مقننــه قائــل بــود کــه در راســتای انجــام هریــک از آنهــا ،وظایفــی بــرای مجلــس شــورای
اســامی و واحدهــای تابعــۀ آن تعریــف شــده اســت .ایــن دوازده نظــارت عبارتانــد از .1 :اســتیضاح
(مــادۀ  220تــا )233؛  .2تحقیــق و تفحــص (مــادۀ  212تــا )215؛  .3بررســی صالحیــت وزرای
پیشــنهادی از ســوی رئیسجمهــور و رأی اعتمــاد یــا عــدم اعتمــاد بــه آنهــا (مــادۀ  202تــا )205؛ .4
ســؤال از رئیسجمهــور و وزرا (مــادۀ  207تــا )211؛  .5تذکــر شــفاهی یــا کتبــی بــه رئیسجمهــور
و وزرا (مــادۀ )206؛  .6نظــارت اصــل نــودم قانــون اساســی (مــادۀ  ،44تبصــرۀ  ،2مــادۀ  45و مــادۀ
)101؛  .7نظــارت بــر شــوراهای اجرایــی و مجامــع و هیئتهــا (مــادۀ  ،22بنــد  12و مــادۀ )216؛ .9
نظــارت مالــی و بودجـهای (مــادۀ  51و )218؛  .10نظــارت عمومــی (مــادۀ  177 ،6و )217؛  .11نظــارت
موضــوع (مــادۀ  )236آییننامــۀ داخلــی مجلــس (مــادۀ )45؛  .12نظارتهــای خــاص و ویــژه (مــادۀ
 22و  .)179لــذا مشــهود اســت کــه براســاس قوانیــن مذکــور ،مهمتریــن وظایــف نظارتــی قــوۀ مقننــه
دربــارۀ امــور بودجــۀ کشــور بــه شــرح زیــر اســت:
ـ نظارت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوۀ هزینهکرد آن؛
ـ رسیدگی به عملکرد بودجۀ سالیانۀ مجلس و ارائۀ گزارش آن؛
ـ بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت بر تمام اموال و اشیای منقول و غیرمنقول مجلس شورای اسالمی؛
ـ نظارت بر بودجۀ سالیانۀ کل کشور.

 .4سیاس��تهای کل��ی نظاــم قانونگــذاری و جایــگاه مجلــس شــورای اســامی در
فراین��د بودجهریـ�زی و تحق��ق سیاسـ�تهای کلـ�ی

سياسـتهاي كلــي نظــام اوليــن بــار در گــزارش شــور اول كميســيون شــمارۀ يــك بازنگــري قانــون
اساســي ،بهعنــوان يكــي از اختيــارات رهبــري ،مطــرح شــده اســت .تــا كنــون سياســتهاي كلــي
متعــددي در موضوعــات مختلفــي تعييــن و جهــت اجــرا ابــاغ شــده کــه یکــی از آنهــا ،سیاسـتهای
کلــی نظــام قانونگــذاری اســت .بهطــور کلــی سياس ـتهاي كلــي سياس ـتهايي اســت كــه رهبــري
پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام آن را تعييــن ميكنــد و بهمحــض تعييــن آن،
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بــراي همــۀ قــوا الزامــي محســوب ميشــود .ايــن سياس ـتها حلق ـهاي بيــن آرمانهــا و امــور اجرایــی
هســتند ،ولــي بــا قانــون عــادي تفــاوت اساســي و ماهــوي دارنــد .ايــن سياسـتها «كلــي» اســت و بايــد
در قوانيــن و آييننامههــا ،تصويبنامههــا و مقــررات اجرايــي و در عمــل دســتگاهها متجلــی شــود
(اســماعیلی و منصوریــان .)1391 ،درمجمــوع سياســتگذاري كلــي در ايــران مقولــهاي مديريتــي ـ
حقوقــي محســوب ميشــود .البتــه تأكيــد بــر ايــن مســئله درمــورد ماهيــت سياسـتهاي كلــي نظــام
همچنــان ضــروري اســت كــه ايــن سياسـتها در مقايســه بــا قوانيــن ،اصــول و اســتانداردها ،از شــمول
وســيعتر و عامتــري برخوردارنــد و بهعنــوان تعيينكننــدۀ چارچــوب و ناظــر بــر مجموعــهاي از
رفتارهــا ،قوانيــن ،مقــررات ،تصميمهــا و اقدامــات تلقــي میشــوند و از نظــر نظــم هنجــاري و حقــوق
اساســي در رتبــهاي پايينتــر از قانــون اساســي و باالتــر از قوانيــن عــادي و مقــررات عمومــي قــرار
دارنــد (زارعــی.)1383 ،
حــق قانونگــذاري مجلــس از دو جهــت بــا محدوديــت روبهروســت :يكــي اينكــه ،مجلــس
میتوانــد قوانينــي را وضــع كنــد كــه از نظــر شــرع و قانــون ،بــا احــكام مذهــب رســمي كشــور (کــه
همــان اســام اســت) يــا قانــون اساســي مغايــرت نداشــته باشــد و ديگــر اينكــه ،سياســتگذاري و
برنامهريــزي در پــارهاي از زمينههــا ،براســاس قانــون اساســي ،بــه نهادهــاي خاصــي واگــذار شــده
اســت؛ ازجملــه اينكــه مطابــق بنــد  1اصــل  110قانــون اساســي ،یکــی از وظايــف و اختيــارات مقــام
معظــم رهبــري تعييــن و ابــاغ سياســتهاي كلــي نظــام اســت .بنابرايــن در ايــن مــوارد ،مجلــس
حــق قانونگــذاري نــدارد و رأي و نظــر مقــام رهبــري بــر همــگان حتــي بــر مجلــس شــوراي اســامي
نافــذ و الزامــي اســت.
سیاس ـتهای کلــی نظــام قانونگــذاری در  6مهــر  1398و در اجــرای بنــد  1اصــل  110قانــون
اساســی ،توســط مقــام معظــم رهبــری بــه قــوای س ـهگانه ابــاغ شــد .ایــن سیاس ـتها در  17بنــد،
چارچــوب و جهتگیــری کلــی نظــام قانونگــذاری در کشــور را بیــان کــرده و چــراغ راه مناســبی
بــرای نظــام قانوننویســی و قانونگــذاری کشــور اســت .مخاطــب ایــن سیاس ـتها ســه قــوه هســتند،
امــا ثقــل آن مجلــس اســت؛ چراکــهقانونگــذاری در مجلــس صــورت میگیــرد .اجــرای مقــررات،
بخشــنامههای دولتــی و حتــی آرای وحــدت رویــه در قــوۀ قضاییــه نیــز در متــن سیاســتها ذکــر
شــده و درعیــن حــال ،قوانیــن آزمایشــی و سلســلهمراتب قوانیــن بایــد براســاس نــص قانــون اساســی
باشــد کــه ایــن موضــوع از طریــق مجلــس قابــل پیگیــری اســت .لــذا مشــهود اســت کــه نقــش مجلــس
شــورای اســامی در جاریســازی سیاســتهای کلــی نظــام قانونگــذاری بســیار برجســته اســت.
در برخــی از بندهــای سیاس ـتهای مذکــور ،چارچوبهــای کلــی الزم بــرای بودجهریــزی ســالیانۀ
معیــن شــده اســت .یکــی از موضوعــات مــورد مناقشــه مابیــن قــوۀ مقننــه و قــوۀ مجریــه،
کشــور ّ
ســطح و میــزان اختیــارات مجلــس در تغییــر الیحــۀ دولــت براســاس پیشــنهادهای نماینــدگان اســت.
در مــواردی ازجملــه برنامــۀ ششــم توســعه ،ســطح تغییــرات بهحــدی اســت کــه قانــون مصــوب
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فاصلــۀ زیــادی بــا الیحــۀ اولیــۀ دولــت دارد .در ایــن شــرایط ،دولــت قانــون مصــوب را مطابــق الیحــۀ
پیشــنهادی خــود نمیدانــد و در مــواردی بهصراحــت اعــام شــده کــه امــکان اجــرای قانــون مصــوب
را نــدارد .در چنیــن مــواردی ،شــورای نگهبــان تفســیری ارائــه کــرده کــه مجلــس موظــف اســت
تغییــرات را طــوری کنتــرل نمایــد تــا چارچــوب اصلــی الیحــۀ دولــت تغییــر نکنــد .مــواردی در
ســالهای گذشــته بــوده کــه شــورای نگهبــان بهدلیــل تغییــرات زیــاد اعمالشــده روی الیحــۀ
دولــت ،مصوبــۀ مجلــس را جهــت بررســی و بازنگــری بــه مجلــس برگشــت زده اســت .لــذا بــرای حــل
ایــن مشــکل در بنــد  6سیاس ـتهای کلــی نظــام قانونگــذاری بــر تعییــن حــدود اختیــارات مجلــس
در اصــاح لوایــح بــا رعایــت اهــداف الیحــه تأکیــد شــده اســت .ایــن موضــوع در رســیدگی بــه بودجــۀ
ســالیانه اهمیــت بیشــتری مییابــد .مطابــق قانــون آییننامــۀ داخلــی مجلــس ،نماینــدگان میتواننــد
در مراحلــی از فراینــد رســیدگی بــه الیحــۀ بودجــه ،پیشــنهادهایی را جهــت تغییــر بــه کمیســیونهای
تخصصــی ،کمیســیون تلفیــق و روی گــزارش کمیســیون تلفیــق بــه صحــن علنــی مجلــس ارائــه
کننــد .قانونگــذار جهــت رســیدگی بــه ایــن پیشــنهادها محدودیتهایــی ،ماننــد عــدم مغایــرت
بــا قانــون برنامــه و تعییــن منبــع درآمــد ،مشــخص کــرده اســت .ولــی تنــوع و تعــداد پیشــنهادها
حتــی بــا رعایــت ایــن محدودیتهــا میتوانــد شــاکلۀ بودجــه را تغییــر دهــد .در آمــاری کلــی،
بهطــور متوســط هــر ســاله حــدود  7000پیشــنهاد از ســوی نماینــدگان بــه الیحــۀ بودجــه و گــزارش
کمیســیون تلفیــق ارائــه میشــود کــه ظرفیــت تغییــرات جــدی در الیحــۀ بودجــه را دارد .بنابرایــن
توجــه بــه بنــد  6سیاســتهای ابالغــی و تعییــن ســا ِزکار دقیــق و جامــع ،راهگشــا خواهــد بــود.
اهمیــت ایــن موضــوع بهحــدی اســت کــه عالوهبــر بنــد  ،6در بنــد  7نیــز بــر ایــن موضــوع تأکیــد
شــده اســت .ایــن بنــد بــر «تعییــن محــدودۀ اختیــار مجلــس در تصویــب ســاختار و مفــاد بودجــۀ
ســالیانۀ کل کشــور (پیشبینــی درآمدهــا ،هدفگذاریهــا ،مــوارد هزینــه و )...بــا تصویــب قانــون
الزم و اصــاح آییننامــۀ داخلــی مجلــس» تأکیــد دارد.
در بنــد  9نیــز ،بــر رعایــت اصــول قانونگــذاری و قانوننویســی و تعییــن ســا ِزکار بــرای انطبــاق
لوایــح و طرحهــای قانونــی بــا تأکیــد بــر قابــل اجــرا بــودن قانــون و قابــل ســنجش بــودن اجــرای
آن؛ معطــوف بــودن بــه نیازهــای واقعــی؛ شــفافیت و عــدم ابهــام؛ اســتحکام در ادبیــات و اصطالحــات
حقوقــی؛ ابتنــا بــر نظــرات کارشناســی و ارزیابــی تأثیــر اجــرای قانــون؛ ثبــات ،نــگاه بلندمــدت و
ملــی؛ انســجام قوانیــن؛ جلــب مشــارکت حداکثــری مــردم ،ذینفعــان و نهادهــای قانونــی مردمنهــاد
تخصصــی و صنفــی در فراینــد قانونگــذاری؛ عدالتمحــوری در قوانیــن و اجتنــاب از تبعیــض نــاروا،
عمومــی بــودن قانــون و شــمول و جامعیــت آن و حتیاالمــکان پرهیــز از اســتثناهای قانونــی پافشــاری
شــده اســت .تمــام ایــن مؤلفههــا از شــاخصها و خصیصههــای اصلــی قانــون بودجــۀ اثربخــش و
کارا ،بــا تأکیــد بــر نظــارت مؤثــر بــر اجــرای بودجــه هســتند کــه میتواننــد موجــب بهبــود وضعیــت
درآمدهــا و هزینههــای کشــور و ســرانجام ارتقــای رفــاه عمومــی مــردم و دســتیابی بــه ثبــات در ابعــاد
و زمینههــای مختلــف شــوند .همچنیــن در بنــد  ،15بــر «تعییــن اولویتهــای قانونگــذاری بــا
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محوریــت گرهگشــایی از امــور اجرایــی کشــور ،اصــول اجرانشــدۀ قانــون اساســی ،ســند چشــمانداز،
سیاســتهای کلــی نظــام ،برنامــۀ پنجســالۀ توســعه و مطالبــات رهبــری» تأکیــد شــده اســت کــه
منظــر و چشـمانداز بســیار خــوب و مفیــدی بــرای نماینــدگان مجلــس و دسـتاندرکاران قــوۀ مجریــه
در هنــگام تهیــه ،بررســی و تصویــب بودجــۀ ســالیانۀ کل کشــور خواهــد بــود.
بــا عنایــت بــه مطالــب فــوق ،مجلــس نقــش بســیار مهمــی در رونــد بررســی و تصویــب بودجــه
دارد و بایــد بــا نــگاه بــه سیاس ـتهای کلــی نظــام قانونگــذاری ،ســعی در تصویــب بودجــۀ اثربخــش
و راهگشــا داشــته باشــد .در ایــن راســتا ،نقــش کارهــای مطالعاتــی و پژوهشــی و شناســایی نقــاط
ق ـ ّوت و ضعــف مجلــس و یافتــن راهحلهایــی بــرای توانمندســازی قــوۀ مقننــه جهــت جاریســازی
سیاسـتهای کلــی مفیــد و ســازنده اســت .یکــی از جلوههــای ایــن امــور پژوهشــی ،مطالعــات تطبیقــی
و بررســی کارهــای انجامشــده توســط مجالــس قانونگــذاری ســایر کشورهاســت کــه میتوانــد در
کمتریــن ســطح ،ســرنخی بــرای شــروع حرکتهــای خالقانــه و تحولآفریــن باشــد.
از دیــدگاه تاریخــی ،بودجــه و بودجهریــزی دارای روابــط و پیوندهــای اساســی بــا پارلمــان اســت.
انگیزههــای ابتدایــی تأســیس پارلمــان ،تشــکیل شــورایی بــرای پیشــگیری از تعدیهــای مالیاتــی
حاکمــان و عالوهبــر آن ،تنظیــم روابــط مالــی حکومتهــا بــا جامعــه بــوده اســت .بــر ایــن اســاس،
پدیــدۀ بودجــه و بودجهریــزی را میتــوان نتیجــۀ تمایــات حاکمــان و نماینــدگان مــردم بــرای دریافــت
مالیاتهــا و توجیــه عمــوم جامعــه بــرای پرداخــت آن دانســت .در زمــان حاضــر ،حضــور پارلمانهــا در
فراینــد بودجهریــزی تحــت تأثیــر دو حــوزۀ عمــل مرتبــط بــا یکدیگــر اســت کــه نمودهــای اجرایــی
آنهــا بــه ســاختارهای اقتصــادی ـ اجتماعــی و جایــگاه قــوای حاکمیــت سیاســی بســتگی دارد .یکــی
از ایــن دو حــوزه ،موضــوع بررســی و تصمیمگیــری دربــارۀ میــزان منابــع قابــل تأمیــن در جامعــه و
اختصــاص آن بــه مصــارف عمومــی اســت و حــوزۀ دیگــر در نحــوۀ نظــارت و ارزیابــی نتایــج مالــی و
عملیاتــی حــوزۀ نخســت خالصــه میشــود .بــه دیگــر ســخن ،انگیزههــا و نقشهــای اصلــی قــوۀ مقننــه
(یــا حقــوق پارلمــان) در فراینــد بودجــه بــه بررســی و تأییــد پیشبینیهایــی راجــع بــه وصــول منابــع و
اختصــاص آن بــه مصــارف از ســوی دولــت (حقــوق تجویــزی) و ســپس نظــارت و ارزیابــی نتایــج اجرایــی
پیشبینیهــای مزبــور (حقــوق نظارتــی) محــدود میشــود (.)Anwar Shah, 2007
بودجهریــزی بهعنــوان یــک خطمشــی عمومــی از چهــار مرحلــه تشــکیل شــده .1 :تدویــن
بودجــه کــه نتیجــۀ ایــن مرحلــه بودجــۀ پیشــنهادی یــا همــان الیحــۀ دولــت اســت؛  .2بررســی و
تصویــب بودجــه کــه نتیجــۀ آن قانــون بودجــه اســت؛  .3اجــرای بودجــه؛  .4نظــارت و کنتــرل بودجــه
کــه نتیجــۀ نهایــی آن گــزارش تفریــغ بودجــه از ســوی دیــوان محاســبات کشــور اســت .در ایــران،
الیحــۀ بودجــه کــه خروجــی مرحلــۀ اول فراینــد اســت ،از نظــر شــکلی از یــک مادهواحــده بههمــراه
تعــدادی تبصــره تشــکیل میشــود .بهطــور عمومــی الیحــۀ بودجــه بههمــراه برخــی توضیحــات
مشــتمل بــر مقدمــۀ بودجــه ،گزارشــی از درآمدهــا و هزینههــای ســال گذشــته و پیشبینیهــای
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ســال جــاری و اطالعاتــی کــه در تصمیمگیــری نماینــدگان مؤثــر باشــد ،تقدیــم مجلــس میشــود.
در مرحلــۀ تصویــب بودجــه ،مجلــس ضمــن بررســی برنامههــا و طرحهــای ســال بودجــه،
پیشبینیهــای درآمــدی و هزین ـهای دولــت را بررســی میکنــد .فراینــد بررســی و تصویــب بودجــه
جــزو مهمتریــن اقدامــات ســالیانۀ مجلــس اســت کــه مطابــق شــکل  1ترســیم شــده اســت.

شکل  .1فرایند بررسی و تصویب بودجه در مجلس شورای اسالمی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در اهمیــت فراینــد تصویــب بودجــه در مجلــس ذکــر ایــن نکتــه کافــی اســت کــه در قانــون
آییننامــۀ داخلــی مجلــس ،فصلــی بــا عنــوان تصویــب بودجــۀ ســالیانۀ کشــور مشــتمل بــر  3مــاده و
 7تبصــره بهتصویــب رســیده اســت .پــس از تقدیــم الیحــۀ بودجــه از ســوی دولــت ،بندهــای مرتبــط
الیحــه بــه کمیســیونهای تخصصــی ارجــاع داده و در کمیســیونهای تخصصــی بررســی میشــود.
درنهایــت الیحــۀ بودجــه بههمــراه پیشــنهادهای کمیســیونها در کمیســیون تلفیــق کــه متشــکل
از ن ُــه عضــو کمیســیون برنامــه ،بودجــه و محاســبات و ســه نماینــده از هــر کمیســیون تخصصــی
اســت ،مــورد بررســی قــرار میگیــرد .مطابــق قانــون آییننامــۀ داخلــی مجلــس ،کمیســیون تلفیــق
بایــد ظــرف پانــزده روز الیحــۀ بودجــه و نیــز گــزارش کمیســیونهای تخصصــی را بررســی کنــد و
گــزارش نهایــی خــود را جهــت بررســی در صحــن علنــی ارائــه نمایــد .الزم اســت ذکــر شــود کــه بنابــه
درخواســت رئیــس کمیســیون تلفیــق ،زمــان پیشبینیشــده تــا پانــزده روز قابــل تمدیــد اســت.
پــس از بررســی و تصویــب بودجــه در صحــن علنــی مجلــس ،مصوبــۀ مجلــس جهــت بررســی از نظــر
تطابــق بــا شــرع و قانــون ،بــرای شــورای نگهبــان فرســتاده میشــود .بــا بررســی قانــون آییننامــۀ
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داخلــی مجلــس و نیــز توجــه بــه ماهیــت الیحــۀ بودجــه ،مشــخص میشــود قانونگــذار بــه بودجــۀ
ســالیانۀ کشــور توجــه ویــژهای داشــته اســت .در مقایســۀ تصویــب بودجــه و ســایر قوانیــن مــوارد زیــر
قابــل ذکــر اســت:
 .1تفویــض اختیــار :اصــوالً مجلــس حــق تفویــض اختیــار قانونگــذاری نــدارد ،جــز در مــوارد
ن صــورت ،مصوبــات کمیســیونهای مزبــور
ضــروری و بــه کمیســیونهای داخلــی مجلــس کــه در ای ـ 
بــرای مدتــی کــه مجلــس تعییــن میکنــد ،آزمایشــی اســت و تصویــب نهایــی آنهــا بــا مجلــس
اســت و یــا درخصــوص اســاسنامۀ ســازمانها و شــرکتهای دولتــی یــا وابســته بــه دولــت بــه
کمیســیونهای داخلــی یــا دولــت کــه در ایــن صــورت ،مصوبــات آنهــا دائمــی اســت .مجلــس
نمیتوانــد تصویــب موقــت الیحــۀ بودجــه را برعهــدۀ کمیســیون بگــذارد ،هرچنــد ضــرورت ایجــاب
کنــد؛ بلکــه بایــد در جلســات علنــی مجلــس مطــرح و رســیدگی شــود.
 .2محدودیــت در اصــاح و تعدیــل بودجــه :براســاس نظــر شــورای نگهبــان ،مجلــس و نماینــدگان
تــا حــدی میتواننــد از طریــق ارائــۀ پیشــنهادها و تصویــب آنهــا ،بــه تقلیــل درآمدهــا یــا حتــی
افزایــش برخــی هزینههــای عمومــی بپردازنــد کــه اصطالحــاً شــاکلۀ اصلــی الیحــۀ دولــت تغییــر
نکنــد .البتــه مطابــق آییننامــۀ داخلــی مجلــس ،فقــط پیشــنهادهایی در صحــن مجلــس قابــل طــرح
اســت کــه عالوهبــر عــدم مغایــرت بــا قانــون برنامــۀ توســعه ،محــل تأمیــن اعتبــار آن مشــخص شــده
باشــد .تشــخیص ایــن امــر بــا رئیــس جلســه اســت کــه بــا مشــورت معاونــت قوانیــن صــورت میگیــرد.
 .3مهلــت زمانــی مجلــس بــرای تصویــب بودجــه :بــا بررســی قانــون اساســی و قوانیــن مرتبــط،
هرچنــد صراحتــی وجــود نــدارد ،بــا توجــه بــه ماهیــت بودجــه و پیشبینــی مــدت زمــان بــرای
اظهارنظــر کمیســیونها و نماینــدگان در مجلــس بایــد گفــت کــه مجلــس نیــز بهنوعــی دارای
محدودیــت زمانــی در تصویــب بودجــه تــا قبــل از انتهــای ســال اســت.
 .4یکشــوری بــودن :براســاس مــادۀ  180آییننامــۀ داخلــی مجلــس ،الیحــۀ بودجــۀ ســالیانۀ
کشــور یکشــوری اســت؛ درحالــی کــه اصــوالً لوایــح و طرحهــای قانونــی عــادی دوشــوری هســتند،
مگــر اینکــه بــرای آنهــا تقاضــای فوریــت شــود .دلیــل ایــن امــر هــم محدودیــت زمانــی مجلــس بــرای
تصویــب بودجــه اســت .البتــه تجربــۀ ســالهای اخیــر حاکــی اســت فراینــد یکشــوری بــودن بررســی
الیحــۀ بودجــه مشــکالتی را در مســیر بررســی ایجــاد کــرده و نیــاز بــه بازنگــری ضــرورت دارد.
 .5بررســی در کمیســیون تلفیــق :مجلــس دارای کمیســیونهای تخصصــی اســت و هــر طــرح و الیحــۀ
قانونــی بــا توجــه بــه موضــوع بــه یکــی از کمیســیونهای مزبــور ارجــاع میگــردد .بــا توجــه بــه ماهیــت
چندبُعــدی بودجــۀ ســالیانه ،براســاس مــادۀ  41قانــون آییننامــۀ داخلــی مجلــس ،اینگونــه پیشبینــی
شــده کــه الیحــۀ بودجــه در کمیســیون تلفیــق کــه بــا حضــور ســه نماینــده از هــر کمیســیون تخصصــی و
نُــه نفــر از اعضــای کمیســیون برنامــه ،بودجــه و محاســبات تشــکیل میشــود ،مــورد بررســی قــرار میگیرد.
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 .6مشــارکت همــۀ کمیســیونهای تخصصــی در بررســی الیحــۀ بودجــه :اصــوالً لوایــح و طرحهــای
قانونــی براســاس موضــوع بــه یکــی از کمیســیونهای تخصصــی بهعنــوان کمیســیون اصلــی و یــک یــا
چنــد کمیســیون تخصصــی دیگــر بهعنــوان کمیســیونهای فرعــی ارجــاع میشــود؛ درحالــی کــه در
الیحــۀ بودجــۀ کل کشــور ،همــۀ کمیســیونهای تخصصــی عالوهبــر داشــتن نماینــده در کمیســیون
تلفیــق ،بخشهــای مربــوط بــه خــود را در الیحــۀ بودجــه بررســی میکننــد.
 .7مــدت زمــان مذاکــرۀ نماینــدگان و بررســی الیحــه :آییننامــۀ داخلــی مجلــس مــدت زمــان
بیشــتری را نســبت بــه زمــان ســایر طرحهــا و لوایــح و موضوعــات (بهجــز بررســی و رأی اعتمــاد بــه
وزیــران) بــرای مذاکــرۀ نماینــدگان در جلســات علنــی مجلــس پیشبینــی کــرده اســت.
 .8فعالیــت غیرعــادی مجلــس :براســاس بنــد و مــادۀ  180آییننامــۀ داخلــی مجلــس ،هنــگام
طــرح الیحــۀ بودجــه در مجلــس ،جلســات بایــد بالانقطــاع در تمــام ایــام هفتــه ،غیــر از جمعــه و
تعطیــات رســمی ،حداقــل روزی چهــار ســاعت منعقــد گــردد و تــا موقعــی کــه شــور و مذاکــره پایــان
نیافتــه و رأی مجلــس اخــذ نشــده باشــد ،از دســتور مجلــس خــارج نگــردد و هیــچ الیحــه و طــرح
دیگــر نیــز مطــرح نشــود ،مگــر الیحــه یــک یــا چنــد دوازدهــم بودجــه درصــورت ضــرورت.
مــوارد ذکرشــده از اهمیــت رســیدگی بــه الیحــۀ بودجــه در مجلــس و توجــه ویــژۀ قانونگــذار
بــه آن حکایــت دارد .اجــرای بودجــه مراحلــی را شــامل میشــود کــه دربرگیرنــدۀ وصــول درآمدهــا
و ســایر منابــع تأمیــن اعتبــار از یــک طــرف و مصــرف اعتبــارات پیشبینیشــده و مصــوب از طــرف
دیگــر اســت .اجــرای بودجــه شــامل تحقــق ارقــام پیشبینیشــده در بودجــۀ مصــوب و بــه عبــارت
معیــن طبــق قوانیــن و
دیگــر ،وصــول درآمدهــا و پرداخــت هزینههــا بــرای نیــل بــه مقاصــد و اهــداف ّ
مقــررات مربــوط اســت .در مرحلــۀ اجــرا ،بودجــه خــود دارای مراحــل فرعــی دیگــری اســت.
عالوهبــر نقــش مهــم مجلــس در مرحلــۀ تصویــب خطمشــی بودجــه ،مفاهیــم ارزیابــی و نظــارت
در تمامــی مراحــل خطمش ـیگذاری مــورد توجــه قانونگــذار بــوده اســت .مطابــق قانــون اساســی و
نیــز قانــون آییننامــۀ داخلــی مجلــس ،قــوۀ مقننــه بهعنــوان نهــاد قانونگــذاری کشــور در زمینــۀ
بودجــۀ ســالیانه ،در هــر ســه مرحلــۀ نظــارت حضــور فعــال دارد:
نظــارت در مرحلــۀ تدویــن خطمشــی (نظــارت پیشــینی) :مشــارکت مجلــس در ســطح
کمیســیونها و نیــز صحــن علنــی مجلــس در تدویــن خطمشــی شــاهدی بــر نقــش مجلــس شــورای
اســامی در ایــن زمینــه اســت.
نظــارت در مرحلــۀ اجــرا (نظــارت حیــن اجــرا) :مطابــق قانــون اساســی ،مجلــس شــورای
اســامی مأموریــت دارد تــا بــر اجــرای قوانیــن نظــارت مســتمر کنــد و از طریــق ابزارهــای نظارتــی
پیشبینیشــده ،انحــراف را جهــت تصمیمگیــری بــه صحــن علنــی گــزارش نمایــد.
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نظــارت پــس از اجــرای خطمشــی (نظــارت پســینی) :در اصــل  55قانــون اساســی ،9نظارت پســینی
در موضــوع بودجــه توســط دیــوان محاســبات کشــور کــه ارکان قــوۀ مقننــه اســت ،انجــام میشــود.
دیــوان محاســبات گــزارش تفریــغ بودجــه را تدویــن و بــه مجلــس شــورای اســامی تقدیــم میکنــد.
گــزارش دیــوان محاســبات توســط رئیــس آن در صحــن علنــی مجلــس قرائــت میشــود.

 .5بررسی تجارب سایر کشورها در زمینۀ نقش پارلمان در فرایند بودجهریزی
5ـ .1فرایند بودجهریزی در کشور ترکیه
در ترکیــه ،از ســال  1923م تــا زمــان انتخابــات ریاســت جمهــوری و پارلمانی در  24ژوئــن  ،2018نظام
دولــت پارلمانــی اجــرا شــد کــه در آن ،تمــام اختیــارات اجرایــی در رئیسجمهــور منتخــب متمرکــز
اســت .پــس از  24ژوئــن  ،2018ترکیــه از الگــوی اختیــارات اجرایــی متمرکــز در شــورای وزیــران کــه
مشــروعیت آن نیــز از پارلمــان اســت ،بــه الگــوی دولــت ریاســت جمهــوری منتقــل شــد و مشــروعیت
آن مســتقیماً بــه عمــوم مــردم واگــذار گردیــد .بــر ایــن اســاس ،نظــام ریاســت جمهــوری یــک نظــام
دولتــی اســت کــه نهــاد اجرایــی و قانونگــذاری بهطــور جداگانــه بــا رأی عمومــی انتخــاب میشــود؛
یعنــی قــوۀ مجریــه مشــروعیت دموکراتیــک خــود را از ملــت خواهــد گرفــت ،نــه از قــوۀ مقننــه .بــا
ایــن اصالحیــۀ قانــون اساســی ،اعضــای دولــت بهعنــوان وزرای منصوبشــده توســط رئیسجمهــور،
بــه اخــذ رأی از مجلــس نیــاز ندارنــد و دیگــر وزرا پاســخگوی مجلــس نیســتند .برمبنــای قانــون
اساســی  ،1982قــوۀ مقننــه در قالــب «مجلــس بــزرگ ملــی ترکیــه» تعریــف شــده اســت .مــادۀ 7
ایــن قانــون اظهــار میکنــد« :قــدرت قانونگــذاری بــه نمایندگــی از ملــت ترکیــه در مجلــس شــورای
ملــی ترکیــه واگــذار شــده اســت .ایــن قــدرت تفویــض نخواهــد شــد» .عالوهبــر آن ،در مــادۀ  8قانــون
اساســی اصالحشــده بــا اســتفاده از قــدرت اجرایــی بــه شــرح زیــر بیــان شــده اســت کــه قــدرت و
عملکــرد اجرایــی توســط رئیسجمهــور و شــورای وزیــران اعمــال و اجــرا میشــود .اختیاراتــی کــه
درمــورد بودجــۀ کشــور بــه رئیسجمهــور داده میشــود ،فقــط ارائــۀ پیشــنهاد بودجــه بــه پارلمــان
اســت .اصالحیــۀ مهــم دیگــر درمــورد ســاختار قانونگــذاری بودجــه در قانــون اساســی اســت .در نظــام
جدیــد بودجهریــزی ،رئیسجمهــور پیشــنهادی بــرای بودجــه تهیــه میکنــد و آن را بــه مجلــس
ارائــه میدهــد و مجلــس هــم ایــن پیشــنهاد بودجــه را بــه بحــث میگــذارد و تصویــب میکنــد.
بهطــور کلــی اختیــارات بودجــهایِ مجلــس اساســاً در قانــون اساســی و در قانــون «مدیریــت و
کنتــرل امــور مالــی عمومــی» تنظیــم شــده اســت .ســاختار نهــادی مصوبــات قانونــی و ممیــزی بودجــه
در مجلــس از ایــن قــرار اســت :دیــوان محاســبات ،کمیتــۀ برنامــه و بودجــه (کــه در آن ،ابتــدا بودجــه
 .9ديوان محاسبات به تمام حسابهاي وزارتخانهها ،مؤسسات ،شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه بهنحوي از انحا از بودجۀ كل كشور
استفاده ميكنند ،بهترتيبي كه قانون مقرر ميدارد ،رسيدگي يا حسابرسي مينمايد كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر
وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد .ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمعآوري و گزارش تفريغ
بودجۀ هر سال را بهانضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسالمي تسليم میکند .اين گزارشبايد در دسترس عموم گذاشته شود.
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و پیشنویــس حســابهای نهایــی مــورد بحــث و حسابرســی قــرار میگیــرد) و مجمــع عمومــی
مجلــس (کــه در آن ،درنهایــت ایــن پیشنویــس قوانیــن مــورد بحــث و تصویــب قــرار میگیــرد).
بخــش دوم ســاختار نهــادی دیــوان محاســبات اســت کــه حسابرســی غیرمســتقیم را بــه نمایندگــی از
مجلــس انجــام میدهــد و نتایــج ایــن ممیــزی را مطابــق مادههــای مربــوط بــه قانــون اساســی ،قانــون
مدیریــت مالــی و کنتــرل عمومــی بــه مجلــس گــزارش میدهــد .نظــارت پارلمــان بــر مخــارج عمومــی
توســط دیــوان محاســبات انجــام میشــود کــه حسابرســی خــود (بیانیــۀ انطبــاق) 10را پــس از پایــان
ســال مالــی بــه مجلــس ارائــه میدهــد .در چارچــوب قانــون اساســی اولیــه ،فراینــد بودجهریــزی بــه
شــرح زیــر تنظیــم شــده اســت:
•مطابــق مــادۀ  162قانــون اساســی ،دســتگاه اجرایــی پیشنویــس قانــون بودجــۀ دولــت مرکــزی
(الیحــۀ بودجــه) را  75روز قبــل از آغــاز ســال مالــی بــه مجلــس شــورای ملــی ترکیــه (پارلمــان)
ارســال میكنــد.
•کمیتــۀ برنامــه و بودجــۀ مجلــس ابتــدا پیشنویــس بودجــه را بررســی میکنــد .کمیتــه بایــد
الیحــۀ بودجــۀ اصالحشــده را طــی  55روز تصویــب کنــد .متعاقب ـاً طــی  20روز در جلســۀ عمومــی،
بودجــه توســط مجلــس بهتصویــب میرســد .بــه عبــارت دیگــر ،از مجمــوع  75روزی کــه بــه
مباحــث مربــوط بــه بودجــه در مجلــس اختصــاص مییابــد 55 ،روز بــرای کمیتــۀ برنامــه و بودجــه
درنظــر گرفتــه شــده اســت .از نظــر قانــون اساســی ،در مرحلــۀ بررســی بودجــه در کمیتــه ،هیچگونــه
محدودیتــی درخصــوص پیشــنهاد افزایــش یــا کاهــش درآمدهــا ،افزایــش یــا کاهــش هزینههــا یــا
جابهجایــی در تخصیــص اعتبــارات توســط اعضــای کمیتــه وجــود نــدارد .بــه همیــن دلیــل ،در ایــن
مرحلــه بحــث عمیــق و تخصصــی بیشــتری میتــوان انجــام داد؛ اگرچــه مرحلــۀ جلســۀ عمومــی
بیشــتر سیاســی و تشــریفاتی اســت .اعضــای پارلمــان فقــط میتواننــد در ایــن مناظرههــا نظــرات
خــود را دربــارۀ نهادهــای عمومــی و کلــی سیاس ـتهای دولــت بیــان کننــد .الیحــۀ بودجــه ســپس
در مجلــس تصویــب و توســط رئیسجمهــور منتشــر میشــود و از اول ژانویــه الزماالجراســت .کمیتــۀ
برنامــه و بودجــه یکــی از کمیتههــای مجلــس اســت .ایــن کمیتــه  40عضــو دارد کــه  25نفــر
نماینــدۀ حــزب حاکــم و  15نفــر نماینــدۀ مخالــف هســتند .از طــرف دیگــر اگــر حتــی یــک دولــت
اقلیــت در قــدرت وجــود داشــته باشــد 25 ،عضــو کمیتــۀ برنامــه و بودجــه از حــزب حاکــم هســتند.
بــا ایــن آییننامــه ،بــه دولــت امتیــاز داده شــده اســت تــا شــورای وزیــران مذاکــره کنــد و بودجــه
را تصویــب نمایــد .بنابرایــن مطابــق قانــون اساســی ،برنامههــا و بودجههــا توســط کمیتــۀ تخصصــی
نهایــی کــه دولــت در آن ســهم اکثریــت را داراســت ،نهایــی میشــود و بخشهــای انــدک باقیمانــدۀ
بودجــه کــه در اینجــا تصویــب نشــده ،بــرای جلوگیــری از گسســت در جلســۀ صحــن علنــی بررســی
میشــود .بنابرایــن طبــق قانــون اساســی قبلــی ،اعضــای مجلــس قــادر بــه افزایــش هزینــه یــا کاهــش
10. Compliance statement
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درآمــد در جریــان بحــث درمــورد پیشنویــس بودجــه در جلســۀ علنــی نبودنــد کــه بــا قانــون جدیــد،
ایــن امــکان بــرای ایشــان فراهــم شــده اســت .کمیتــۀ برنامــه و بودجــه بهعنــوان اصلیتریــن بســتر
بررســی دقیــق بودجــۀ پیشــنهادی دولــت قبــل از تصویــب در مجلــس فعالیــت میکنــد .عالوهبــر
ایــن ،کمیتههــای دیگــر نیــز بهطــور رســمی در مذاکــرات بودجــه شــرکت نمیکردنــد؛ یعنــی هیــچ
قانونــی بــرای جلــب مشــارکت کمیتههــای دیگــر در فراینــد تصویــب بودجــه یــا آییننامــۀ مجلــس
یــا قوانیــن مجلــس وجــود نداشــت کــه ایــن مــورد هــم در قانــون جدیــد حــل شــده اســت .اگــر در
مرحلــۀ بررســی کمیتــه در نظــام قبلــی بــه اثربخشــی بودجــه توجــه شــود ،ایــن نتیجــه حاصــل خواهــد
شــد کــه کمیتــه در تدویــن بودجــه مؤثــر نیســت .در قانــون اساســی قبلــی ،بااینکــه بــه اعضــای کمیتــۀ
برنامــه و بودجــه اجــازه داده شــده بــود بــدون هیچگونــه محدودیــت قانونــی ،تغییراتــی در ترکیــب
بودجــه ایجــاد کننــد ،بهدلیــل نظــم و انضبــاط حــزب و بــا توجــه بــه اینکــه حــزب حاکــم اکثریــت
اعضــا را در کمیتــۀ برنامــه و بودجــه دارا بــود ،در عمــل بحــث و نظــارت کمیتــه از نــگاه نظــارت مجلــس
بــر دولــت ،ضعیــف بــود .از منظــر تئــوری دموکراســی ،پذیــرش یــا رد طــرح قانــون بودجــه دارای یــک
مســئلۀ سیاســی بهمعنــای رأی اعتمــاد یــا عــدم اعتمــاد اســت.
ســاختار حســابهای نهایــی در مــادۀ  164اصالحشــده تعریــف شــده اســت .براســاس مــادۀ 164
اصالحشــده ،الیحــۀ تفریــغ بودجــه ظــرف هفــت مــاه از پایــان ســال مالــی مربوطــه توســط شــورای
وزیــران ارســال میشــود ،مگــر اینکــه قانــون دورۀ کوتاهتــر را تجویــز کنــد .الیحــۀ تفریــغ بودجــه
بههمــراه الیحــۀ بودجــۀ دولــت مرکــزی در مجلــس بررســی میشــود .هــم حســابهای ســال
گذشــته و هــم اختصــاص اعتبــارات ســال بعــد در همــان زمــان توســط پارلمــان تصویــب میگــردد.
برمبنــای قانــون اساســی واقعــی و قانــون دیــوان محاســبات ترکیــه ،حسابرســی دیــوان بــه نمایندگــی
از مجلــس درآمدهــا ،هزینههــا و داراییهــای ادارات دولتــی را کنتــرل میکنــد .ســند اصلــی ارســالی
دیــوان بــه پارلمــان بیانیــۀ ســالیانۀ انطبــاق عمومــی اســت .ایــن ســند بــا گزارشهــای متنــوع دیگــر
دیــوان محاســبات و قانــون مدیریــت و کنتــرل امــور مالــی عمومــی تکمیــل میشــود .ایــن گــزارش
شــامل «گزارشهــای حسابرســی عملکــرد» اســت کــه عملکــرد بخشهــای مختلــف مدیریــت دولتــی
را از نظــر کارایــی ،اثربخشــی و اقتصــاد آنهــا بررســی میکنــد .وظیفــۀ بحــث درمــورد گزارشهــا و
تصویــب حســابهای تلفیقــی نهایــی برعهــدۀ کمیتــۀ برنامــه و بودجــه اســت.
بــا قانــون شــمارۀ  6771اصــاح قانــون اساســی ،مقــررات «تهیــه و اجــرای بودجــه»« ،بحــث
درمــورد بودجــه»« ،اصــول تنظیــم اصالحــات در بودجــه» و «حســاب نهایــی» تنظیمشــده در مــواد
 163 ،162 ،161و  164قانــون اساســی تحــت عنــوان «بودجــه و حســاب نهایــی» جمـعآوری و اصــاح
میشــود .تغییــرات فراینــد تصویــب قانــون اساســی جدیــد بودجــه و ممیــزی حســاب نهایــی مطابــق
مــادۀ  161در زیــر خالصــه شــده اســت:
 .1پیشنویــس قانــون بودجــه بهجــای اینکــه توســط شــورای وزیــران بــه مجلــس ارســال شــود،
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توســط رئیسجمهــور پیشــنهاد میگــردد .ایــن اصالحیــه عمدتـاً براســاس انتقــال از الگــوی دولــت پارلمان
بــه دولــت ریاســت جمهــوری اســت؛ زیــرا در الگــوی کالســیک ریاســت جمهــوری کــه در آن کل اختیــارات
اجرایــی توســط رئیسجمهــور منتخــب مــردم صــورت میپذیــرد ،تهیــه و تصویــب بودجــه اساس ـیترین
وظیفــۀ پارلمــان اســت .بــرای مثــال در ایــاالت متحــده ،جایــی کــه سیســتم ریاســت جمهــوری کالســیک
بـهکار رفتــه اســت ،کنگــره توانایــی رد کــردن ،اصــاح یــا آمادهســازی مجدد پیشــنهاد بودجــۀ خــود را دارد
کـ�ه توسـ�ط دسـ�تگاه اجرایـ�ی ارائـ�ه میشـ�ود (.)Inter-Parliamentary Union, 2004
 .2آییننامــۀ تعییــن تعــداد اعضــای کمیتــۀ برنامــه و بودجــه (کمیتـهای اســت کــه در آن درمــورد
بودجــه و حســاب نهایــی بحــث میشــود) از قانــون اساســی حــذف شــده اســت .حکــم تعیینشــدۀ
«کمیتــۀ برنامــه و بودجــه ــــ کــه مســئولیت بررســی و تهیــۀ گــزارش مربوطــه جهــت تصمیمگیــری
پارلمــان را برعهــده دارد ــــ دارای  40عضــو اســت کــه از ایــن تعــداد حداقــل  25نفــر متعلــق بــه حزب
حاکــم» ،از قانــون اساســی حــذف شــده اســت .در تغییــرات جدیــد قانــون اساســی ،از آنجــا کــه دولــت
براســاس اکثریــت مجلــس تأســیس نشــده اســت ،شــرط انتخــاب اکثریــت اعضــای کمیتــۀ برنامــه و
بودجــه از حــزب حاکــم ،از قانــون اساســی حــذف شــد .بــا ایــن اصالحیــه ،توزیــع اعضــای کمیتــۀ
برنامــه و بودجــه براســاس تعــداد اعضــای در مجلــس مطابــق بــا آییننامــۀ مقــرر در توزیــع اعضــای
دیگــر کمیتههــا تعییــن میشــود .بهمنظــور اطمینــان از تــداوم اقدامــات دولــت ،درصــورت اجــرا
نشــدن قانــون بودجــه در زمــان قانونــی ،مجلــس بایــد قانــون بودجــۀ موقــت را صــادر کنــد .اگــر مجلس
قــادر بــه صــدور قانــون بودجــۀ موقــت نباشــد ،رئیسجمهــور حــق دارد حکــم بودجــۀ موقــت (فرمــان
ریاســت جمهــوری) را کــه براســاس نســبت مشــخصی از بودجــۀ ســال گذشــته تعییــن میشــود،
صــادر کنــد .طبــق ایــن اصالحیــه ،درصــورت رد بودجــۀ پیشــنهادی دولــت در جلســۀ علنــی مجلــس،
رئیسجمهــور میتوانــد دو راه بــرای حــل ایــن نــزاع برگزینــد :نخســت اینکــه ،براســاس اختیــارات
معینــی از بودجــۀ ســال گذشــته تصویــب
پیشبینیشــده ،حکــم بودجــۀ موقــت را برمبنــای نســبت ّ
کنــد و بدیــن ترتیــب ،مجلــس را دور بزنــد .راه دیگــر ایــن اســت کــه رئیسجمهــور بــا پارلمــان بــه
توافــق برســد تــا بودجــۀ پیشــنهادی را اصــاح نمایــد؛ زیــرا اساس ـاً ممکــن اســت بودجــه نســبت بــه
ســال قبــل براســاس نــرخ تغییــر ارزشافــزوده افزایــش یابــد کــه در ایــن صــورت ،فعالیتهــای اجرایــی
رئیسجمهــور را دشــوارتر میکنــد.
 .3تعیین زمان خاص و مراحل برنامههای توسعه از مادۀ  161حذف شد.
 .4مقــررات مربــوط بــه قرائــت و رأی دادن بودجههــای دولــت بهصــورت مقطعــی لغــو شــد .طبــق
قانــون شــمارۀ  ،5018مجلــس متــن پیشنویــس قانــون بودجــه را بهصــورت مقالــه و برنامههــای
درآمــدی و هزین ـهای را مبتنــی بــر مدیریــت عمومــی بررســی میکنــد و پیشنویــس ایــن قانــون را
بــه رأی میگــذارد.
 .5در قانــون اساســی اصالحشــده ،مقــررات ارائــۀ حســاب نهایــی کــه ظــرف هفــت مــاه بــه مجلــس
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ارســال میشــد ،بــه شــش مــاه تغییــر یافتــه اســت.
بــا درنظــر گرفتــن اصالحیههــای قانــون اساســی ،میتــوان ادعــا كــرد كــه بهجــز آییننامــۀ
مربــوط بــه ارســال پیشنویــس قانــون بودجــه بــه مجلــس ،مکانیســم انتخــاب اعضــای کمیتــۀ برنامــه
و بودجــه و همچنیــن تصویــب امــور مربــوط بــه بودجــۀ موقــت هیــچ تغییــر مهمــی در ســاختار قانــون
اساســی بودجــه ایجــاد نشــده اســت .امــا بهمــوازات تحــول در ســاختار قانــون اساســی سیســتم دولتــی،
تغییــر عمــدهای در رونــد تهیــه ،بحــث و تصویــب بودجــه رخ داده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه در راســتای
حفــظ قــدرت مطلــق دولــت در بودجهریــزی کشــور ،بودجــۀ ســالیانه مطابــق نظــر حــزب حاکــم یــا
احــزاب دارای اکثریــت در مجلــس تعییــن میشــد ،مســتقیماً بــه مجلــس واگــذار شــد؛ یعنــی مجلــس
مجــوز تحمیــل هزینــه بــه رئیسجمهــور از طریــق قانــون بودجــه را دارد و مطابــق قانــون اساســی
اصالحشــده ،امــکان نظــارت مؤثــر بــر دســتگاه اجرایــی فراهــم شــده اســت .عالوهبــر تغییراتــی کــه
در فراینــد تصویــب بودجــه انجــام شــده ،اصالحاتــی درخصــوص نظــارت مؤثــر بــر اجــرای بودجــه بــه
شــرح ذیــل در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت:
 .1ایجــاد کمیتــۀ حســابهای جداگانــۀ عمومــی :نظــارت پارلمانــی بــر قــوۀ مجریــه بخــش مهمــی
از نظــام بررســی و کنتــرل دولــت اســت .نهادهــای قانونگــذاری بخــش عمــدهای از نظــارت خــود را
از طریــق ایــن کمیتههــا و بــا پشــتیبانی تعــدادی از مقامــات رســمی و دفاتــر کــه تحقیــق ،ممیــزی و
ارائــۀ اطالعــات و تجزیــه و تحلیــل درمــورد فعالیتهــای اجرایــی را برعهــده دارنــد ،انجــام میدهنــد.
 .2مشــارکت کمیتههــای تخصصــی در فراینــد تصویــب بودجــه در مجلــس :پیــش از تغییــرات،
بهرهگیــری از تخصــص ســایر کمیتههــا در فراینــد بودجهریــزی مجلــس حــذف شــده بــود .وضــع
مقــررات بــرای افزایــش نقــش کمیتههــای تخصصــی در فراینــد بودجهریــزی ،مجلــس را قــادر
میســازد تــا در نظــارت بــر سیاس ـتهای بودجــه و نتایــج /حســابهای نهایــی تحقــق بودجــه نقــش
فعالــی داشــته باشــد .بنابرایــن ،ایــن امــر بــه ایجــاد مکانیســم بررســی و تعــادل در نظــام سیاســی
کمــک میکنــد.
 .3تأســیس واحــد مســتقل تحقیــق و تحلیــل بودجــه در مجلــس :در ســالهای اخیــر ،بســیاری از
مجالــس بــرای تقویــت نظــارت بــر قانــون بودجــه ،خدمــات تحقیقاتــی تخصصــی یــا واحدهــای تحلیــل
بودجــه را در خدمــت تمــام اعضــای پارلمــان قــرار دادهانــد .ایــن واحدهــای بودجــه در پارلمــان ،در
قالــب دفاتــر بودج ـهای دموکراتیــک تشــکیل میشــوند .آنهــا میتواننــد بــه قانونگــذاری ،نظــارت
و رســیدگی و البتــه ســایر کارکردهــای بودجـهای مجلــس کمــک کننــد.
 .4فراینــد بودجــۀ مشــارکتی :گفتوگــوی ســاختاری و تبادلنظــر بــا نماینــدگان گروههــای
ذینفــع ،جامعــۀ مدنــی ســازمانیافته و کارشناســان خبــرگان از ویژگیهــای بــارز مجلسهــای
مــدرن و یــک بخــش ضــروری از فراینــد بودجــه در مجلــس اســت .مهمتریــن چالشــی کــه
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پارلمانهــا و نماینــدگان پارلمــان در مبــادالت خــود بــا نماینــدگان طیــف گســتردهای از ســازمانها
بــا آن روبهروینــد ،ایــن اســت کــه کانالهــای بــاز ارتباطــی (ماننــد بیانیههــای کتبــی ،ســخنرانیها،
ســمینارها و جلســات مشــترک) بهصــورت اطمینانبخــش برقــرار گــردد (.)Gençkaya, 2018
5ـ .2فرایند بودجهریزی در کشور عراق
کشــور عــراق دارای حجــم عظیمــی از منابــع طبیعــی (بهخصــوص نفــت) اســت کــه میتوانــد بــه
رفــاه عمومــی ،بهبــود اوضــاع مالــی و آزادی اقتصــادی بــرای مــردم ایــن کشــور منجــر شــود .باوجــود
گذشــت حــدود یــک قــرن فشــار و ســختی بــرای مــردم عــراق کــه ناشــی از عوامــل داخلــی و خارجــی
بــوده ،بازهــم رفــاه ناشــی از فــروش نفــت عم ـ ً
ا در عــراق مشــاهده نشــده و منافــع ایــن امــر عایــد
کشــورهای دیگــر شــده اســت ( .)Chohan, 2016یکــی از دالیــل اصلــی ایــن معضــل ،ناکارآمــدی
فراینــد بودجهریــزی در کشــور عــراق اســت .همچنیــن مشــارکت نهادهــای دموکراتیــک در فراینــد
بودجهریــزی عــراق بســیار ضعیــف و محــدود بــوده و موجــب ناکارآمــدی فراینــد مذکــور شــده اســت
( .)Stapenhurst, 2008در ســالیان اخیــر ،اصــاح بودجهریــزی اقدامــی مهــم و اساســی درجهــت تــاش
بــرای بازســازی در عــراق بــوده اســت؛ هرچنــد کــه اهمیــت آن درک نشــده باشــد .آنچــه کــه مشــخص
اســت ،آمریكاییهایــی كــه اســتراتژی حملــه و اشــغالگری را در عــراق برنامهریــزی كردهانــد ،درمــورد
مؤسســات بودجــۀ عــراق ،تاریخچــۀ آنهــا یــا حتــی كاركردهایشــان در فراینــد بودجهریــزی اطالعــات
چندانــی نداشــتند (.)Tripp, 2013
ادبیــات نظــری مربــوط بــه بودجــۀ عــراق از ســه مشــکل اساســی نــام میبــرد .اول ،بودجهریــزی
در دورۀ صــدام کــه بــا هرگونــه افشــای جزئیــات آن بهعنــوان «راز دولتــی» برخــورد میکــرد و بــرای
آن مجــازات ســنگین درنظــر میگرفــت ( .)Savage, 2013aبــه همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری
از اطالعــات مهــم بودجهریــزی مربــوط بــه ایــن دورۀ مهــم مبهــم و ناموجــود اســت .دوم ،پــس از
تهاجــم آمریــکا بــه عــراق در ســال  2003م ،در ایــن دوران حمالتــی بــه وزارت دارایــی (در قالــب
غارتهــای غیرقانونــی ،ســرقتها و آتشســوزیها) رخ داد کــه ســوابق و بایگانیهــای بودجــۀ
عــراق را ویــران کــرد .دسترســی بــه ایــن اطالعــات در بازســازی سیســتم بودجهریــزی کشــور ضــروری
11
بــود .ســوم ،قراردادهــای ایجــاد زیرســاخت بودجــۀ مــدرن (ماننــد سیســتم اطالعاتــی مدیریــت مالــی)
بــا آدمرباییهــا ،قتلهــا ،فســاد در قراردادهــا و ...در عــراق متوقــف گردیــد و ســرانجام وزارت دارایــی
تســخیر شــد؛ زیــرا در خــارج از محــدودۀ ســبز حفاظتشــده قــرار داشــت .درنتیجــه هرگونــه تــاش
بــرای ارزیابــی دقیــق ماهیــت بودجــه در عــراق در بهتریــن حالــت بهشــدت فلــج شــده اســت.
در همیــن راســتا ،گزارشهــای ایــاالت متحــده قبــل از حملــه بــه عــراق درخصــوص امــور مالــی
ایــن کشــور نشــان میدهــد چندیــن مضمــون مشــترک ،ازجملــه عــدم مشــارکت ذینفعــان ،شــفافیت
)11. Financial Management Information System (FMIS
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ناکافــی در مدیریــت بودجــه و نابرخــورداری از مهــارت کافــی و کارکنــان متخصــص ،در ناکارآمــدی
فراینــد بودجهریــزی در عــراق مؤثــر بــوده اســت ( .)Central Intelligence Agency, 2004ایــن چالشها
حکایــت از ناســازگاری جــدی و فســاد ذینفعــان دارد .العلــی )2012( 12موضــوع نفــت را بهعنــوان یــک
«انســداد» خــارج از بقیــۀ اقتصــاد بررســی میکنــد و بــر  93ضــرورت بهبــود بودجهریــزی بهعنــوان
وســیلۀ انتقــال ثــروت نفــت بــه منافــع گســتردهتر تأکیــد مـیورزد.
فراینــد بودجهریــزی عمومــی در عــراق بــا پیشــنهاد وزارت دارایــی و ســایر وزارتخانههــا آغــاز
میشــود ،پــس از آن ،توســط شــورای وزیــران مــورد بررســی قــرار میگیــرد و درنهایــت توســط
مجلــس بــرای تصویــب بررســی میشــود .بــا ظهــور حــزب بعــث در ســال  1968م و صــدام حســین
در ســال  1979م ،نقــش پارلمــان در رونــد نظــارت کامـ ً
ا کنــار گذاشــته شــد و اولویتهــای اقتصــادی
«کنتــرل متمرکــز سیاســی ،پــاداش اقتصــادی و حمایــت از رژیــم حاکــم و ناسیونالیســم اقتصــادی» در
مرکــز توجــه قــرار گرفــت .ایــن اتفــاق نیــز باعــث رشــد سیســتم «بودجــۀ ســایهای» در کنــار فراینــد
اصلــی بودجــه شــد کــه «بــر نظــام سلســلهمراتبی تصمیمگیــری ،محاســبات نهــادی ،پنهــانکاری
افراطــی و برنامهریــزی بودجــه بــه ســبک اتحــاد جماهیــر شــوروی» اســتوار بــود.
پــس از دهــۀ  1980میــادی ،نااطمینانــی ناشــی از درگیریهــای منطقـهای (ازجملــه جنــگ ایــران
و جنــگ خلیجفــارس) بخــش اعظــم توانایــی برنامهریــزی بلندمــدت و کوتاهمــدت وزارتخانههــا را
خنثــی کــرد و فراتــر از آن بودجهریــزی بــا محوریــت نظامــی پدیــدار شــد .در ســال  1985م ،موضــع
اصلــی صــدام در بودجــه از طریــق قانــون بودجــۀ عمومــی دولــت متحــد اعــام شــد .در ایــن مرحلــه،
جایــی بــرای مشــارکت مجلــس در فراینــد بودجــه یــا صنایــع اســتخراجی وجــود نداشــت .در فراینــد
جدیــد ،وزارتخانههــای دارایــی و برنامهریــزی اقــدام بــه تهیــۀ پیشنویــس بخشهــای مربوطــه از
بودجــۀ عمومــی دولــت میکردنــد .پــس از آن ،بودجــه در شــورای وزیــران و شــورای فرماندهــی انقــاب
بررســی میشــد و نهایتـاً بــرای تأییــد و امضــا بــرای صــدام ارســال میگردیــد .صــدام از اهمیــت سیاســت
مالــی بهعنــوان ابــزاری بــرای قــدرت کام ـ ً
ا آگاهــی داشــت؛ بــه همیــن دلیــل کنتــرل توزیــع ثــروت
صنعــت اســتخراج را در ســال  1977م بهدســت گرفــت ( .)Savage, 2013a; Tripp, 2013چندیــن جنبــۀ
حســاس بودجــه (ازجملــه مقولههــای اطالعاتــی ،امنیتــی و نظامــی) کام ـ ً
ا «جعبــه ســیاه» محســوب
میشــد و صــدام بودجــه را «راز دولــت» میدانســت .در ایــن دورۀ زمانــی ،در عمــل نوعــی پنهــانکاری
افراطــی در بودجهریــزی در عــراق بهوقــوع پیوســت.
اجمــاع عمومــی پژوهشــگران بــر ایــن اســت کــه برنامهریــزی آمریــكا بــرای بازســازی مالــی و
بودجــۀ عــراق پــس از ســرنگونی صــدام« ،فاســد و ناكافــی» بــود و ایــاالت متحــده «بــا بیمیلــی و
نداشــتن آمادگــی» وارد كار دولتســازی شــد .برخــاف ادعــای اشــغالگران درخصــوص تــاش بــرای
بازســازی نظــام بودجهریــزی عــراق در دوران پــس از صــدام ،بســیاری از کارکنــان ائتــاف درگیــر در
12. Al-Ali
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ایــن منطقــه ،شــامل نئــو محافظــهکاران جــوان و بیتجربــه بودنــد کــه بــرای انجاموظیفــۀ اصــاح
آمادگـ�ی نداشـ�تند ( .)Savage, 2013bاز آنجــا کــه وزارت دارایــی در شــش ســال اول اشــغال از نظــر
نظامــی محافظــت نمیشــد (درواقــع هیچچیــز بهجــز وزارت نفــت اهمیــت نداشــت) ،غــارت گســتردۀ
بســیاری از منابــع ارزشــمند ازجملــه پایــگاه داده و ســوابق و نابــودی چهــار طبقــۀ فوقانــی ســاختمان
دارایــی اتفــاق افتــاد.
یــک ســند مهــم کــه پیامدهــای بودجــۀ عــراق پــس از حملــه را مــورد توجــه قــرار داد ،پــروژۀ
«آینــدۀ عــراق» بــود کــه برخــی از راههــای مقابلــه بــا مشــکالت مالــی را بیــان میکــرد .ایــن ســند
توصیــه میکنــد کــه وزارت دارایــی بایــد مســئولیت فراینــد بودجهریــزی را برعهــده بگیــرد و وزارت
دارایــی و بانــک مرکــزی عــراق بایــد در سیاسـتهای پولــی بــا یکدیگــر همــکاری کننــد؛ امــا بررســی
نقــش پارلمــان در بودجــه را کنــار گذاشــت .ایــن نهــاد بــه تمرکــز بــر ایجــاد مجــدد پایــۀ مالیاتــی و
ســرمایهگذاری در زیرســاختها و درعیــن حــال ،تمرکــز بــر ضروریــات اساســی (ماننــد مــواد غذایــی،
بهداشــت عمومــی ،حملونقــل عمومــی ،آمــوزش و کار توانبخشــی) اشــاره کــرد .ایــن گــزارش ،بــا
توجــه بــه بخشهــای اســتخراجی عــراق ،توجــه داشــت كــه در آن زمــان ،عــراق دارای دومیــن ذخایــر
شناختهشــدۀ نفــت و درعیــن حــال تنهــا  3درصــد از ظرفیــت تولیــد جهــان بــود كــه میتوانســت در
بیــش از یــك دهــه بــه دوبرابــر افزایــش یابــد .پــروژۀ «آینــده عــراق» نقــش قانونگــذاران در تصویــب
قانــون بــرای مالیــات را عمومــاً ناکارآمــد میدانســت .در ایــن طــرح بهجــای آنکــه از یــک ســا ِزکار
مشــاورۀ بهتــر (ماننــد دفتــر کنتــرل بودجــه) بــرای تقویــت قانونگــذاران حمایــت کنــد ،پیشــنهاد
کــرد کــه قانونگــذاران بهطــور کلــی از حــوزۀ اجــرای قانــون مالیــات خــارج شــوند .ایــن یــک نگرانــی
جــدی اســت؛ زیــرا نشــان میدهــد کــه چقــدر بیــن آنچــه کــه جامعــۀ آمریکایــی بــرای خــودش
میخواســت ،یعنــی نقــش مهــم کنگــره در فراینــد بودجــه ،و آنچــه کــه بــرای عــراق مطــرح کــرده
اســت ،تفــاوت و اختــاف وجــود دارد .در ایــن شــرایط ،باوجــود پررنــگ شــدن نقــش دیــوان محاســبات،
وضــع قوانیــن مدیریــت مالــی و قانــون بدهیهــای عمومــی کــه همــۀ قوانیــن مربــوط بــه بودجــۀ
قبلــی را از بیــن بــرد ،نتوانســت ســا ِزکار مهــم بودجهریــزی (ازجملــه روش نظــارت قانونــی بــر بودجــه)
را دربــر بگیــرد .بنابرایــن حتــی در ایــن مرحلــه ،نقــش مهمــی بــرای نظــارت قــوۀ مقننــه در بودجــه
درنظــر گرفتــه نشــد و در آن زمــان ،وزارتخانــۀ دارایــی میتوانســت از اقدامــات مجلــس جلوگیــری
کنــد .ایــن قانــون زمینــه را بــرای تکامــل بعــدی بودجــه در عــراق فراهــم کــرد .حتــی مهمتریــن
تــاش بــرای اجــرای سیســتم جدیــد بودجهریــزی فناورانــه در عــراق از طریــق قــراردادی کــه بــه
شــرکت مشــاور بیرینگپوینــت 13بــرای نصــب نرمافــزار ســامانۀ مدیریــت اطالعــات مالــی اعطــا شــده
بـ�ود ،متوقـ�ف شـ�د و درنهایـ�ت بهعنـ�وان پـ�روژهای شکسـ�تخورده شـ�ناخته شـ�د (.)Allawi, 2007
پــس از آنکــه انتقــال قــدرت بــه عراقیهــا بهطــور اســمی تحقــق یافــت ،در کمتــر از ســه ســال ،ســه
13. Bearingpoint
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دولــت مختلــف مســتقر شــد .ایــن بــدان معناســت کــه ســه وزیــر اقتصــاد مختلــف بــر ســر کار آمدنــد
و در عمــل امــکان اجــرای بودجهریــزی منســجم و جامــع فراهــم نشــد .دولتهــای موقــت و انتقالــی
همچنــان از کمبــود منابــع بودجــهای (یعنــی فقــدان کارکنــان توانمنــد و تجهیــزات قابــل اســتفاده،
بحــران ناامنــی ،ناســازگاری فرقــهای و بیثباتــی سیاســی و غیــره) رنــج میبردنــد .ایــن وضعیــت در
طــول ســالهای  2006و  2007م بدتــر شــد .تخمیــن زده میشــود کــه عــراق بیــن ســالهای 2004
تــا  2006م24/6 ،میلیـ�ارد دالر درآمـ�د نفتـ�ی ازدسـ�ترفته داشـ�ته اسـ�ت (.)Savage, 2013b
از نظــر فراینــد بودجهریــزی ،در ســالهای  2010و  2011م ،آنچــه کــه قبــ ً
ا مجموعــهای از
پیشــرفتهای پایــدار بــود ،شــروع بــه عقبنشــینی بــه وضعیــت ســالهای پــس از صــدام کــرد.
بخــش عمــدۀ مشــکل ایــن بــود کــه مجلــس بودجــه را بهموقــع از شــورای وزیــران دریافــت نمیکــرد.
در دســتورالعمل مربوطــه تصریــح شــده اســت كــه مجلــس بایــد تــا  10اكتبــر هــر ســال بودجــه را
دریافــت كنــد؛ امــا ایــن بودجــه بهطــور معمــول بــا تأخیــر یــك یــا دو مــاه بــه مجلــس آورده میشــد
كــه بــا ایــن حســاب ،زمــان محــدودی بــرای بررســی مجلــس قبــل از ســال مالــی بعــدی بودجــه
وجــود داشــت .توجــه بــه تغییــر نقــش پارلمــان در بودجهریــزی پــس از ســال  2007م آغــاز شــد؛
ازجملــه اصالحــات عملکــرد کمیتــه و اصــاح رویــه کــه نظــارت بــر بودجــه را نیــز تحــت پوشــش قــرار
میدهــد .در ســال  ،2008قــراردادی بــه ارزش 42میلیــون دالر بــرای ســامانهای بــا هــدف تقویــت
قانونگــذاری و بهمنظــور توســعۀ ظرفیــت نماینــدگان عــراق از طریــق برنامههــای آموزشــی و
14
همچنیــن ایجــاد «مرکــز توســعۀ مجلــس» بــرای آمــوزش ،بــا شــرکت مهندســی چندملیتــی آمریــکا
منعقــد شــد .اگرچــه کارهــای پژوهشــی و پشــتیبانی بــا امیدهــای زیــادی آغــاز شــد ،ممیزیهــای
بعــدی و دفتــر بــازرسکل دریافتنــد کــه ایــن قــرارداد بهشــدت نادرســت اســت و کاســتیهایی در
تمــام معیارهــای اصلــی ارزیابــی وجــود دارد .در ممیزیهــا ،پیمانــکار مــوارد متعــددی از ناســازگاری
و اجــرای ناکارآمــد را ذکــر کــرده اســت؛ ازجملــه هزینههــای مشــکوک ،تغییرهــای خودســرانه در
راهبــری برنامــه در چهــار نوبــت ،اجــرای ناقــص سیســتمها و همچنیــن برنامههــای آموزشــی ضعیــف.
بــا ایــن حــال ،ممیزهــا همچنیــن خاطرنشــان کردنــد کــه اشــکاالت بهطــور کامــل متوجــه پیمانــکار
نیســت؛ زیــرا گــردش مالــی بســیار زیــاد نماینــدگان مجلــس ناســازگاریهای زیــادی را ایجــاد کــرده
اســت کــه ازجملــۀ آنهــا میتــوان بــه تأخیــر نُهماهــه در انتخــاب رئیــس و دو معــاون وی اشــاره کــرد؛
واقعیتــی کــه بــا واکنــش بســیار تنــد و حتــی خصمانــه بــه آمــوزش برخــی نماینــدگان مجلــس مواجــه
شــده اســت .نظــام نمایندگــی عــراق نیــز تــا حــدودی ایــن برنامــه را محــدود كــرده اســت .براســاس
توافــق صورتگرفتــه ،الزم بــود رئیــس و نایبرئیــس اول و دوم پارلمــان همگــی قبــل از انجــام هــر
كاری موافقــت خــود را بــا انجــام آن اعــام نماینــد .اخــذ تأییــد از ســه شــخص مختلــف قبــل از حرکــت
بــه جلــو بــا هــر جنب ـهای از برنامــه باعــث ُکنــدی مــداوم رونــد کار میشــود .شــاید بدتــر از همــه،
ایــن اســت کــه بســیاری از نماینــدگان مجلــس درمقابــل افــرادی کــه نماینــدۀ آنهــا هســتند (مــردم)
14. American Multinational Engineering Firm

154

احمد تقوایینجیب و همکاران .مطالعۀ تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرایند بودجهریزی و جایگاه آن در اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

بهار  .1401دورۀ  .10شمارۀ 1

و بایــد در خدمتشــان باشــند ،دردســترس و پاســخگو نیســتند (.)Chohan, 2013
بودجهریــزی قانونــی فراینــدی پیچیــده اســت کــه حتــی اگــر بهدرســتی اجــرا شــده باشــد ،مســتلزم
توجــه بیشــتر بــه نظــرات خبــرگان و کارشناســان بههمــراه فراینــدی بــرای حفــظ و بهرهگیــری از دانــش
مناســب اســت کــه در رویکــرد کارگاهمحــور ایــن قــرارداد ممکــن نبــود .درمجمــوع نخســتین تــاش برای
تقویــت واقعــی پارلمــان ،از طریــق قــراردادی کــه بــه یــک واحــد خصوصــی بــا شــفافیت کــم اعطــا شــده
اســت« ،نتایــج مــورد انتظــار را حاصــل نکــرد» و منجــر بــه اتــاف 75میلیــون دالر در ایــن زمــان شــد.
وضعیــت امنیتــی پرتنــش در عــراق ،همــراه بــا کاهــش قیمــت نفــت در ســال  2014و  2015م بــه ایــن
معنــا بــود کــه باوجــود فشــارها در فراینــد بودجهریــزی ،بهجــای اینکــه شــاهد بهبــود باشــند ،وضعیــت
بســیار بدتــر میشــد .بانــک جهانــی ( )2010بودجــۀ عــراق را «ابــزار غیرقابــل اعتمــاد سیاس ـتگذاری
دولــت» بــا «ســطح قابــل توجهــی از فعالیتهــای دولتــی گزارشنشــده و نظــارت ضعیــف بــر ریســک
مالــی ناشــی از فعالیــت ســایر نهادهــای بخــش عمومــی» توصیــف کــرده بــود.
در ســال  2014م ،بهعنــوان بخشــی از تــاش بــرای تقویــت قانونگــذاری در عــراق ،ســازمان ملــل
متحــد نشســتهایی را تشــکیل داد تــا بــرای قانونگــذاران عراقــی جلســۀ توجیهــی دربــارۀ نقــش
آنهــا در فراینــد بودجهریــزی ارائــه دهــد .در ایــن جلســه بــود کــه ابتــدا مفهــوم دفتــر کنتــرل بودجــه
در عــراق ذکــر شــد .ایــن دفتــر یــک نهــاد مســتقل اســت کــه وظیفــه دارد بــه نماینــدگان مجلــس
تجزیــه و تحلیلهــای غیرحزبــی را درمــورد موضوعــات مربــوط بــه بودجــه ارائــه دهــد .کشــورهای
اوگانــدا ،زامبیــا و نیجریــه نیــز چالشهــای مشــابهی بــا عــراق دارنــد (البتــه بــه میــزان کمتــری).
کشــورهای مذکــور دفتــر کنتــرل بودجــه را در ســالهای اخیــر بــا دیــدی خــاص بــه نظــارت قانونــی
بــر منابــع استخراجشــدۀ خــود تأســیس کردهانــد .در همــۀ ایــن کشــورها ،ایــن دفتــر بهرغــم
کارکنــان کــم و منابــع محــدود ،درجهــت تقویــت فراینــد بودجــه بــا توجــه بــه صنایــع اســتخراجی
گامهــای بزرگــی برداشــتهاند ( .)Al-Ali, 2012بــا شــکلگیری ایــن دفتــر و بــا پررنــگ شــدن نقــش
پارلمــان ایــن کشــور در ایــن فراینــد  ،نظــم بیشــتری در فراینــد بودجهریــزی عــراق صــورت گرفتــه
اســت ،ولــی تــا اســتقرار نظــام بودجهریــزی و نظــارت مؤثــر بــر اجــرای بودجــه فاصلــۀ زیــادی هســت.

 .6بحث و نتیجهگیری

تفکــر بــدون مقایســه کارایــی الزم را نخواهــد داشــت و در غیــاب مقایســه ،هیــچ اندیشــه و پژوهــش
علمــی نیــز امکانپذیــر نخواهــد بــود .در ایــن مقالــه ،پژوهشــگران بــه بررســی مقایســهای فراینــد
بودجهریــزی و نقــش قــوۀ مقننــه در ایــن فراینــد در کشــورهای جمهــوری اســامی ایــران ،ترکیــه
و عــراق پرداختنــد و بهاجمــال نقــش قــوۀ مقننــه را در جاریســازی سیاســتهای کلــی نظــام
قانونگــذاری (بهطــور اخــص در فراینــد بررســی و تصویــب بودجــۀ ســالیانۀ کل کشــور) بررســی
کردنــد .در ابتــدای مقالــه ،راجــع بــه اهــداف و ابزارهــای نظــارت پارلمانــی در کشــورهای مختلــف
جهــان مطالبــی بیــان شــد و نیــز قــدرت قانونــی قــوۀ مقننــه (بهطــور اعــم) در امــر بودجهریــزی
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مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ادامــه وظایــف نظارتــی مجلــس شــورای اســامی براســاس قانــون
اساســی و قوانیــن موضوعــه تبییــن شــد و نقــش و محــدودۀ اختیــارات آن در فراینــد بررســی و
تصویــب بودجــۀ عمومــی کشــور و نیــز جایــگاه مجلــس در جاریســازی سیاســتهای کلــی نظــام
قانونگــذاری تشــریح شــد .همچنیــن بهمنظــور انجــام مطالعــۀ تطبیقــی بیــن ســه کشــور ،فراینــد
بودجهریــزی در کشــورهای ترکیــه و عــراق (در دوران حکومــت صــدام و پــس از ســقوط او) مــورد
بررســی قــرار گرفــت.
نظــام بودجهریــزی ایــران طــی دهههــای گذشــته از لحــاظ ســاختار ،ســا ِزکارها و قوانیــن و
مقــررات تحــول چندانــی نداشــته اســت؛ حــال آنکــه مطابــق قانــون اساســی و قانــون برنامــۀ چهــارم
توســعه ،تهیــۀ قانــون بودجــه و تحــول نظــام بودجهریــزی کشــور ضــرورت داشــته اســت .قانــون
برنامــه و بودجــۀ مصــوب ســال  1351بــا گذشــت حــدود چهــار دهــه ،جوابگــوی نیازهــای نظــام
بودجهریــزی فعلــی کشــور نیســت و ضــرورت اصــاح و ب ـهروزآوری ایــن قوانیــن احســاس میشــود.
نظــام فعلــی بودجهریــزی کشــور در زمینههــای مختلــف مشــکالت متعــددی دارد کــه ازجملــه
میتــوان بــه تداخــل مســئولیتها و اختیــارات قــوای مقننــه و مجریــه در نظــام بودجهریــزی ،تهیــۀ
بودجــه براســاس وضــع موجــود دســتگاههای اجرایــی و نــه مأموریتهــای قانونــی محولــه بــه دولــت،
تهیــۀ بودجههــای صرف ـاً مالــی بهجــای بودجههــای مالــی ـ عملیاتــی ،تمرکــز بــر نظــام بودجهریــزی
و نبــود ســاختارهای الزم بــرای اســتقرار نظــام بودجهریــزی عملیاتــی اشــاره کــرد .بســیاری از ایــن
مشــکالت بــا اصــاح ســاختار بودجهریــزی و تصویــب قانــون بودجهریــزی کشــور و وضــع مقــررات
مناســب برطــرف میشــود.
در کشــور ترکیــه ،دســتگاه اجرایــی پیشنویــس قانــون بودجــۀ دولــت مرکــزی (الیحــۀ بودجــه)
را  75روز قبــل از آغــاز ســال مالــی بــه مجلــس شــورای ملــی ترکیــه (پارلمــان) ارســال میكنــد؛
برخــاف کشــور ایــران کــه طبــق مــادۀ  186قانــون آییننامــۀ داخلــی مجلــس ،دولــت موظــف اســت
حداکثــر تــا  15آذر مــاه هــر ســال (یعنــی  105روز قبــل از آغــاز ســال مالــی جدیــد) ،الیحــۀ بودجــه
را بــه مجلــس تقدیــم نمایــد .همچنیــن در ترکیــه ،دیــوان محاســبات حسابرســی غیرمســتقیم را بــه
نمایندگــی از مجلــس انجــام میدهــد و نتایــج ایــن ممیــزی را مطابــق مادههــای مربــوط بــه قانــون
اساســی ،قانــون مدیریــت مالــی و کنتــرل عمومــی بــه مجلــس گــزارش میدهــد .از ایــن نظــر ،بیــن
نظــام بودجهریــزی ترکیــه و ایــران مشــابهت وجــود دارد .بهعــاوه کمیتــۀ برنامــه و بودجــۀ مجلــس
ترکیــه ابتــدا پیشنویــس بودجــه را بررســی میکنــد .ایــن کمیتــه بایــد الیحــۀ بودجــۀ اصالحشــده
را طــی  55روز تصویــب کنــد .متعاقبــاً طــی  20روز در جلســۀ عمومــی توســط مجلــس بودجــه
بهتصویــب میرســد .ولــی در ایــران ،پــس از وصــول الیحــۀ بودجــه بــه مجلــس ،ابتــدا در گام اول،
نماینــدگان مجلــس از زمــان چــاپ و توزیــع الیحــۀ بودجــۀ ســالیانۀ کل کشــور و پیوســتهای آن
تــا مــدت  ۱۵روز میتواننــد الیحــه را بررســی و پیشــنهادهای خــود را بــه کمیســیونهای تخصصــی
مجلــس تقدیــم کننــد .در گام دوم ،کمیســیونهای تخصصــی موظفانــد حداکثــر تــا  ۱۵روز گــزارش
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خــود را بــه کمیســیون تلفیــق ارائه کننــد .کمیســیون تلفیــق بودجــه موظــف اســت حداکثــر ظــرف
 ۱۵روز پــس از پایــان مهلــت گــزارش کمیســیونهای تخصصــی ،ضمــن رســیدگی بــه گــزارش
کمیســیونهای تخصصــی ،گــزارش نهایــی خــود را تنظیــم و بــه مجلــس شــورای اســامی تقدیــم
کنــد .البتــه کمیســیون تلفیــق ایــن اختیــار را دارد کــه بــا موافقــت هیئترئیســۀ مجلــس ،مهلــت
تقدیــم گــزارش نهایــی خــود را تــا  ۱۵روز تمدیــد کنــد .در گام بعــدی ،کلیــات الیحــۀ بودجــه در
صحــن علنــی مجلــس مــورد بررســی قــرار میگیــرد و پــس از تصویــب کلیــات ،ضمــن بررســی
تبصرههــای بودجــه ،پیشــنهادهای نماینــدگان بــا اولویــت پیشــنهادهای درآمــدی و ســپس هزین ـهای
بررســی میشــود .درنهایــت پــس از بررســی تمامــی تبصرههــا ،ســقف بودجــه تعییــن و بهتصویــب
میرســد .از دیگــر ســو ،الیحــۀ تفریــغ بودجــۀ ترکیــه ظــرف هفــت مــاه از پایــان ســال مالــی مربوطــه
توســط شــورای وزیــران ارســال میشــود ،مگــر اینکــه قانــون دورۀ کوتاهتــر را تجویــز کنــد .الیحــۀ
تفریــغ بودجــه بههمــراه الیحــۀ بودجــۀ دولــت مرکــزی در مجلــس بررســی میشــود .ایــن رویــه بــا
روال تفریــغ بودجــه در ایــران تفــاوت دارد؛ زیــرا در کشــور مــا ،معمــوالً دیــوان محاســبات هرســاله
اقــدام بــه تدویــن گــزارش تفریــغ بودجــۀ ســال قبــل میکنــد و گــزارش نهایــی در ســال بعــد از آن
(یعنــی تقریبـاً دو ســال بعــد از زمانــی کــه بودجــه در مجلــس بررســی و تصویــب شــده اســت) توســط
رئیــس دیــوان محاســبات در صحــن علنــی مجلــس قرائــت میگــردد .همچنیــن در ترکیــه تصویــب
بودجــه اساس ـیترین وظیفــۀ پارلمــان اســت و از ایــن لحــاظ بیــن ایــران و ترکیــه مشــابهت وجــود
دارد؛ زیــرا یکــی از اصلیتریــن وظایــف مجلــس شــورای اســامی نیــز بررســی و تصویــب بودجــۀ
ســالیانۀ کشــور اســت .اگــر مجلــس ترکیــه نتوانــد یــا بــه هــر دلیــل نخواهــد قانــون بودجــۀ موقــت
را صــادر کنــد ،رئیسجمهــور حــق دارد حکــم بودجــۀ موقــت (فرمــان ریاســت جمهــوری) را صــادر
کنــد کــه براســاس نســبت مشــخصی از بودجــۀ ســال گذشــته تعییــن میشــود .ایــن امــر برخــاف
روال معمــول در ایــران اســت؛ زیــرا درصورتــی کــه مجلــس شــورای اســامی نتوانــد الیحــۀ بودجــۀ کل
کشــور را در موعــد مقــرر بهصــورت کامــل بررســی نمایــد ،مجلــس اجــازه دارد درخصــوص تصویــب
بودجــه چنددوازدهــم تصمیــم بگیــرد.
فراینــد بودجهریــزی عمومــی در عــراق بــا پیشــنهاد وزارت دارایــی و ســایر وزارتخانههــا آغــاز
میشــود ،ســپس توســط شــورای وزیــران و درنهایــت توســط مجلــس بــرای تصویــب بررســی میشــود.
کلیــات ایــن روال مشــابه فراینــد تصویــب بودجــه در کشــور ایــران اســت .در زمــان اشــغال عراق توســط
آمریــکا ،نقــش نظارتــی مجلــس در زمینــۀ بودجــه بســیار کمرنــگ بــود و باوجــود پررنــگ شــدن
نقــش دیــوان محاســبات ،بازهــم وضــع قوانیــن مدیریــت مالــی و قانــون بدهیهــای عمومــی کــه
تمــام قوانیــن مربــوط بــه بودجــۀ قبلــی را از بیــن بــرد ،نتوانســت ســا ِزکار مهــم بودجهریــزی (ازجملــه
روش نظــارت قانونــی بــر بودجــه) را دربــر بگیــرد .بنابرایــن حتــی در ایــن مرحلــه ،نقــش مهمــی بــرای
نظــارت قــوۀ مقننــه در بودجــه درنظــر گرفتــه نشــد و در آن زمــان وزارتخانــۀ دارایــی میتوانســت از
اقدامــات مجلــس جلوگیــری کنــد .همچنیــن برخــی از مشــکالت ســاختاری و داخلــی در عــراق وجــود

احمد تقوایینجیب و همکاران .مطالعۀ تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرایند بودجهریزی و جایگاه آن در اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری.

157

بهار  .1401دورۀ  .10شمارۀ 1

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

دارد کــه مانــع اجــرای اثربخــش فراینــد بودجهریــزی شــده اســت (مثــل فقــدان کارکنــان توانمنــد و
تجهیــزات قابــل اســتفاده ،بحــران ناامنــی ،ناســازگاری فرق ـهای و بیثباتــی سیاســی) .ایــن چالشهــا
در کشــور ایــران یــا وجــود نــدارد و یــا بســیار ضعیــف و بیتأثیــر اســت و ایــن امــر یکــی از نقــاط
قــ ّوت کشــورمان در زمینــۀ بودجهریــزی اســت .یکــی از مشــکالت اساســی در فراینــد بودجهریــزی
عــراق ایــن اســت کــه مجلــس الیحــۀ بودجــه را در زمــان مقــرر از دولــت دریافــت نمیکنــد و ایــن
امــر تصمیمگیــری دربــارۀ امــور جــاری و آتــی کشــور عــراق را بــا تأخیــر مواجــه کــرده اســت .مشــکل
مذکــور نیــز چنــدان در کشــور ایــران وجــود نــدارد و دولــت ســعی کــرده الیحــۀ بودجــه را هــر ســاله
(البتــه بــه غیــر از مــوارد معــدود) در موعــد مقــرر بــه مجلــس تحویــل دهــد .البتــه مجلــس عــراق طــی
ســالهای پــس از صــدام در آغــاز راه بودجهریــزی کارآمــد قــرار گرفتــه و در ایــن زمینــه اقداماتــی
هــم انجــام داده ،ولــی بهدالیــل مختلــف توفیقــی حاصــل نشــده اســت .مجلــس عــراق در ســالیان
اخیــر بــه تالشهــای خوبــی در زمینــۀ ارتقــای ظرفیــت نماینــدگان و شــأن قــوۀ مقننــه دســت زده
کــه مثــال بــارز آن ،تأســیس مرکــز توســعۀ مجلــس اســت .ایــن مرکــز هرچنــد بــا کاســتیهایی
مواجــه بــوده ،بازهــم در مقایســه بــا وضعیــت نهچنــدان مطلــوب کشــور عــراق ،یــک گام بــه جلــو
محســوب میشــود .یکــی از موضوعــات ضــروری ،توجــه بــه مقولــۀ آمــوزش و ارتقــای دانــش تخصصــی
نماینــدگان بــوده اســت .هــر انــدازه نماینــدگان پارلمــان بــر موضــوع بودجهریــزی تســلط داشــته
باشــند ،ایــن امــکان وجــود خواهــد داشــت از منظــر تخصصــی و بــه دور از نــگاه سیاســی ،بودجــۀ
دولــت را بــا چالــش مواجــه نماینــد کــه میتوانــد در تصویــب بودجــۀ کارآمــد تعیینکننــده باشــد؛
لــذا ضــروری اســت بــه ایــن موضــوع توجــه خاصــی معطــوف گــردد .یــک ا ِشــکال دیگــر در ســاختار
مجلــس عــراق کــه موجــب تضعیــف جایــگاه نظارتــی آن شــده ،وجــود ایــن قاعــده اســت کــه رئیــس
و معــاون اول و دوم مجلــس همگــی قبــل از انجــام هــر كاری بایــد اعــام موافقــت نماینــد .البتــه وضــع
ایــن قاعــده بــه ایــن مالحظــه مربــوط اســت کــه بهطــور کلــی جایگاههــای سیاســی پارلمــان بــه
احــزاب مختلــف واگــذار شــده و الزم اســت در مســیر تصمیمگیریهــای اساســی پارلمــان حضــور
داشــته باشــند .اخــذ تأییــد از ســه شــخص مختلــف قبــل از حرکــت بــه جلــو بــا هــر جنبــهای از
برنامــه باعــث ُکنــدی مــداوم رونــد کار شــده اســت .همچنیــن یکــی از نقــاط ضعــف دولــت و مجلــس
عــراق بــرای تقویــت تخصــص و مهارتهــای بودجهریــزی ،تکیــه و تمرکــز صــرف بــر کشــورهای
خارجــی (نظیــر آمریــکا) بــوده کــه ایــن امــر نهایتـاً موجــب هدررفــت مبلــغ هنگفتــی از ســرمایههای
ملــی ایــن کشــور شــده و حاصــل چندانــی هــم درپــی نداشــته اســت .مدعــای ایــن مطلــب ،گــزارش
بانــک جهانــی ( )2010اســت کــه بودجــۀ عــراق را بهعنــوان «ابــزار غیرقابــل اعتمــاد سیاس ـتگذاری
دولــت» بــا «ســطح قابــل توجهــی از فعالیتهــای دولتــی گزارشنشــده و نظــارت ضعیــف بــر ریســک
مالــی ناشــی از فعالیــت ســایر نهادهــای بخــش عمومــی» توصیــف کــرده اســت.

 .7پیشنهادها

همانگونــه کــه قب ـ ً
ا نیــز اشــاره شــد ،در روش تطبیقــی کــه غالب ـاً «تبییــن» هــدف اصلــی پژوهــش
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اســت« ،واحدهــای کالن اجتماعــی» محوریــت دارنــد .پژوهشــگران تطبیقــی معمــوالً بــا ایــن روش
بــه بررســی مشــابهتها و تفاوتهــای دو یــا چنــد کشــور (دولــت ـ ملــت) بهمنظــور دســتیابی بــه
تعمیمهــای علّــی میپردازنــد .پژوهشــگران در مقالــۀ حاضــر نیــز ســعی کردنــد بــا ایــن رویکــرد بــه
مقایســۀ فراینــد بودجهریــزی در ســه کشــور جمهــوری اســامی ایــران ،ترکیــه و عــراق بپردازنــد .در
گام پایانــی ایــن پژوهــش و بــا جمعبنــدی تمــام شــباهتها و تفاوتهــای ذکرشــده میــان فراینــد
بودجهریــزی و نقــش پارلمــان در کشــورهای مــورد بررســی و بهرهگیــری از تجــارب موفــق کشــورهای
مزبــور ،پیشــنهادهای ذیــل جهــت ارتقــای کارآمــدی فراینــد بررســی ،تصویــب و نظــارت بــر بودجــۀ کل
کشــور در مجلــس شــورای اســامی ارائــه میگــردد:
1 .اصــاح و روزآمدســازی قوانیــن مربــوط بــه نظــام بودجهریــزی کشــور در راســتای تقویــت نقــش
نظارتــی پارلمان؛
2 .اصــاح و روزآمدســازی قانــون آییننامــۀ داخلــی مجلــس براســاس تعریــف بودجــۀ دوشــوری و
متناســب بــا سیاســتهای کالن نظــام قانونگــذاری؛
3 .واقعگرایــی در منابــع پیشبینیشــده و عدالتمحــوری در هنــگام بررســی و تصویــب قانــون
بودجــه و اجتنــاب از تبعیــض نــاروا؛
4 .تــاش بــرای تهیــۀ بودجــه براســاس مأموریتهــای قانونــی محولــه بــه دولــت (نــه براســاس
وضعیــت فعلــی شــرکتهای دولتــی و وزارتخانههــا)؛
5 .حرکت بهسوی استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی؛
6 .فراهــم کــردن ســا ِزکاری بــرای تدویــن ســریعتر گــزارش تفریــغ بودجــه از ســوی دیــوان
محاســبات کــه یکــی از ابزارهــای اصلــی نظارتــی مجلــس در زمینــۀ بودجهریــزی کشــور اســت؛
7 .ایجــاد مرکــزی بــا عنــوان «مرکــز توســعۀ حرفــهای نماینــدگان مجلــس» درجهــت ارتقــای
مهارتهــای تخصصــی نماینــدگان در زمینههــای مختلــف مرتبــط بــا وظایــف قــوۀ مقننــه (ازجملــه
بودجهریــزی)؛
8 .تعییــن اولویتهــای قانونگــذاری بــا محوریــت گرهگشــایی از امــور اجرایــی کشــور ،اصــول
اجرانشــدۀ قانــون اساســی ،ســند چشــمانداز ،سیاســتهای کلــی نظــام ،برنامــۀ پنجســالۀ توســعه و
مطالبــات مقــام معظــم رهبــری؛
9 .جهتدهــی قانــون آییننامــۀ داخلــی مجلــس بهســوی تعییــن شــفاف محــدودۀ اختیــارات
مجلــس در تصویــب ســاختار و مفــاد بودجــۀ ســالیانۀ کل کشــور.
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