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حدود اختيارات قانونگذاري مجلسبررسي.1

 1389با تأكيد بر بودجه سال

 مقدمه

و مجلس در طول چند سال اخير در تفسير دامنه اختيارات قانوني آنها ازجمله اختالفات دولت

و حيطه اختيار مجلس در بررسي و كيفيت اعمال تغيير اختيار دولت در ارائه اليحه و تصويب لوايح

و درنهايت ادعاي اينكه مجلس در رأس امور در آنها كه مورد مناقشه دو قوه مي و اين نيستباشد

دامنه؛ناظر بر قبل از اصالح قانون اساسي است عرضه شده)ره(ديدگاه كه ازسوي امام راحل

و برداشت در مركز پژوهش. رش دادهاي حقوقي حول آن را گست جدال ميان دو قوه هاي مجلس

و صاحبنظران به شكل اظهارنظر مكتوب يا در قالب  طول اين مدت از نقطه نظرات اساتيد حقوق

و اصل موضوع اين سخنراني بهره جست تا دامنه اين برداشت هاي حقوقي از اصول قانون اساسي

و ارزيابي قرار دهد، آنچه ها را كه به تفاوت در رويه نيز منتهي شده مورد اختالف برداشت بررسي

دكتر سيدمحمود كاشاني استاد حقوق آقاي1حاصل سخنرانيو روي شماست اولين گزارش پيش

وميدانشگاه شهيد بهشتي  و صاحبنظران قابل استفاده باشد اميد است كه براي نمايندگان محترم

و مناظرات علمي مؤثر واقع گردد .در ايجاد فضاي بحث

 الرحمن الرحيماهللا بسم

و كنم خدمت خانم سالم عرض مي يعنـي مطـرح شـد اميـدوارم ايـن بحـث بـا اهميتـي كـه. آقايانها

و روابط مجلـس بـا دولـت را در ايـن نشسـت بـر پايـه اصـول  قـانون صالحيت قانونگذاري مجلس

و ها تنها جنبه نظـري نداشـته باشـد بايـد ببينـيم آيـا دولـ براي آنكه بررسي. روشن كنيماساسي  ت

يانك مجلس در چارچوب اختيارات خود عمل مي بنـدهايي از اليحـه بودجـهو در اين راسـتا؟خيرند

ايـن.ميكنـ را كه در اسفندماه گذشته به تصويب مجلس رسيد در اين نشست مطـرح مـي 1389سال 

و مجلس به وي روزها اختالفاتي ميان دولت و هريك مدعي هستند كه ديگري بـه حقـوق وجود آمده

و ببينـيم بنابراين بايد حدود صالحيت. تجاوز كرده است و مقننه را شناسـايي كنـيم هاي قوه مجريه

و معيار اصلي كه قانون اساسي است، در اين زمينه چه گفته است؟ مي دانيم كـه اصـل تفكيـك مالك

و صالحيت از قوا از اركان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است ن ايـن قـانو هاي مجلـس هـم

.هاي مجلس شوراي اسالمي برگزار شده است در مركز پژوهش 7/4/1389اين سخنراني روز دوشنبه مورخ.1
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در. ساالري است قوه مقننه ركن اصلي نظام مردم درواقع. گيرد سرچشمه مي از هنگامي كـه مجلـس

در. اي بـوده اسـت هـاي خردكننـده ايران تأسيس شد صالحيت قانونگذاري مجلس در معرض چالش

و حق قانونگذاري مجلس بـزرگ تـرين بحرانـي دوران نهضت ملي ايران تجاوز به استقالل قوه مقننه

و تلخـي در كشـور روبـرو ما با چنين. كه به فروپاشي نهضت ملي ايران انجاميد بود تجربـه بـزرگ

و بايد از اين تجربه براي جامعه امروز خودمـان درس بگيـريم  پن. هستيم وهشـتم قـانوناهجـ اصـل

و اصل هفتادويكم تصريح مي كند كه مجلس شـوراي اساسي، بر حق قانونگذاري مجلس تأكيد كرده

مياسالمي  و به هر حال اصـول هفتـادويكم، در حدود مقرر در قانون اساسي تواند قانون وضع كند

و اصل . انـد حق قانونگذاري مجلس را به روشـني بيـان كـرده اساسيهاي ديگر قانون هفتادوچهارم

گويـد در حـدود قـانون اساسـي كـه ايـن حـدود سقفي كه براي مجلس گذاشته شده اين است كه مي

و اگر در اين زمينـه پرسـشيبرانگ هم بحثقانون اساسي  مـن وارد ايـن؛هـايي مطـرح شـودز است

شد بحث تجربه تاريخي نشان داده است اگـر بـه اصـول قـانون اساسـي احتـرام گذاشـته. ها خواهم

مي. گيرد نشود موجوديت آن در معرض خطر قرار مي گيـرد قانون اساسي از اراده مردم سرچشمه

ميو از اين جهت به آن قا و سـازمان.شود نون برتر گفته هـاي در هـر كشـوري نهادهـاي حكـومتي

هـم از طرفـي بايـد بـه ايـن نكتـه. فعاليت خود را انجام دهند اساسيدولتي بايد در چارچوب قانون 

اساسـي تواند با قوانين عادي قانون اساسي را دستكاري كند چون قانون اشاره كنيم كه مجلس نمي

و در حقيقـتا ايندگان ملت كه براي اين منظور انتخاب شدهنمازسوي مؤسسان يعني  ند تدوين شـده

ميبلندمدت اراده  . دهديك جامعه را نشان

هم مي مي همين اصلي كه خوانديم يعني اصل هفتادويكم قانون اساسي در گويد كه مجلس تواند

آ نظام مبتني. حدود مقرر در قانون اساسي قانون وضع كند نچنان نظامي است كـه بر قانون اساسي

و قواي سـه  و در محـدوده در آن صاحبان قدرت هـاي مقـرر در قـانون اساسـي گانـه در چـارچوب

و اگر بخواهيم جدايي نظام مبتني را وظايف خود را انجام بدهند و نظـام خودكامـه بر قانون اساسي

و استبداد تاريخي، قـدرت شـاهان قـد نشان دهيم مي و توان گفت در نظام خودكامه رت برتـر اسـت

و مي مقيد به هيچ قيد و به وانند در همه زمينهت شرطي نيست شما با قانون. كار ببرند ها اراده خود را

آن. الرقابي آشنا هستيد مالك و شـاهان براسـاس و جهـان وجـود داشـته اين قانون در تاريخ ايران

و جان مردم بـه هـر ترتيـب مـيت مي و هـيچ گيـ خواهنـد تصـميم وانستند در مال كـس حـق ري كننـد

از شاهان مشروعيت خود را از ماوراءطبيعـت مـي. بازخواست از آنان را نداشته است و نـه گرفتنـد

و تبعيت  و تحت امر گـوييم قـانون ولي هنگامي كه مـي. آنان نيروي برترو مردم، مردم رعيت بودند

سهگيرد، معنايش اين است اساسي از اراده ملت سرچشمه مي وگ كه قواي  قضـائيه انه مقننه، مجريه
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و دولت و اراده صاحبان قـدرت نيـز بايـد مقيـد باشـد بايد تابع اصول قانون اساسي باشند واژه. ها

ميطمشرو تواند به همين معنا باشد چـرا كـه آن اراده مطلقـه شـاهان قاجـار را قـانون اساسـي يت

و مقيد به رعايت اصـول قـانون اساسـي كـرد  بـ. مشروطيت، مشروط ه صـرف اينكـه در يـك ولـي

د ادعا كند كـه در زمـره كشـورهاي دارايانوت كشوري قانون اساسي تصويب شد آيا اين كشور مي

مياست قانون اساسي در تواند ادعا كند كه نظام مبتنيو آيا بر قانون اساسي در آن پابرجاست؟ ما

ق يك و در دوران استالين شاهد و حتي در دوره شوروي سابق ،ايـم انون اساسي بـوده تاريخ جهان

و نيروهـاي،ولي اين قانون اساسي به عناوين گوناگون زير كنترل دولت بود يعنـي دولـت شـوروي

KGB و قـانون اساسـي و مجلـس را در دسـت داشـتند ،يـك دكـور بـود درواقـع سرنوشت دولـت

اساسي رعايت در قانون هاي مقرر اي محدوديت رسيم كه اگر در يك جامعه بنابراين به اين نتيجه مي

و قوه  و مجلس، دولت يا ديگر مقامات مرزهايي را كه قانون اساسي معين كرده زيـر قضائيهنشوند

و قـانون اساسـي  ابـزاري بـراي فريبكـاري اسـت، پا بگذارند آن كشور داراي قانون اساسي نيسـت

. ساالري در آن جامعه پابرجاست ابزاري است براي تظاهر به اينكه نظام مردم

و يت اين نتيجهاهم گيري تا آنجاست كـه در نخسـتين سـندي كـه بـه نـام اعالميـه حقـوق بشـر

سال پيش به تصويب رسيد يك ماده را بـه 221يعني 1789شهروند در مجلس ملي فرانسه در سال 

و. ايـن امـر اختصــاص دادنـد  و شــهروند شـاهكاري از نظــر حقـوق اساســي اعالميــه حقـوق بشـر

ميا)16(هاست ماده آزادي :گويد ين اعالميه

و حقـوق مـردم در آن تضـمين نشـود هر جامعه« اي كه اصل تفكيك قوا در آن رعايـت نگـردد

.»داراي قانون اساسي نيست

ت. در نظر گرفته است)16(بنابراين دو معيار را ماده و اينكـه اگـر حقـوقفرعايت اصل كيك قوا

ن اساسي همه كشـورهايبخش بزرگي از قوان درواقع. مردم رعايت نشود قانون اساسي وجود ندارد

ودوم دربرگيرنـده حقـوق در قانون اساسي ما اصل نوزدهم تـا اصـل چهـل. بيان حقوق مردم است

قانون اساسي نوشته شده در جهـان اسـت بخـش مريكا كه نخستينآدر قانون اساسي. مردم است

و اصل تفكيك قوا در آن  متأسـفانه. پذيرفته شـده اسـت بزرگي به حقوق مردم اختصاص داده شده

و اين واقعيت و ايـن مرزهـا درهـم شكسـته شـده اين اصول . انـد ها در جامعه ما بسيار كمرنگ شده

از هنگامي كه اين مرزها آشكار باشند به اين سادگي كسي نمي . روي آن عبور كند تواند

را خـواهم نشـان دهـم كـه چگونـه دولـت اليحـه با بيان اين ديباچه مي بـرخالف اصـل بودجـه

و اختيـارات خـود در رد ايـن اليحـه ودوم قانون اساسي پنجاه و چـرا مجلـس از حـق تنظـيم كـرده

و چشم در همين راستا بايد به اليحـه هدفمنـد كـردن. حقوق ملت را پايمال كرده است درواقعپوشي

دو،بودجه كل كشور بايد در يك اليحه تقديم شود. ها نيز پرداخته شود يارانه لت با تقديم اليحـه ولي
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هم در اين مورد تسليم دولت شـده هدفمند كردن يارانه و مجلس ها بودجه كل كشور را تجزيه كرده

و اگر فرصت اجازه دهد به آن مي .پردازمو نظام مالي كشور را آشفته ساخته است

 ساالر يا دولت پاسخگو دولت مردم

آساالر هاي دولت مردم يكي از ويژگي و نمـاد يـك.ن اسـت، پاسخگويي يـك دولـت پاسـخگو مظهـر

يك دولت مستبد هيچ دولت مردم پاسـخگويي دولـت. گونه پاسخگويي ندارد ساالر است در حالي كه

و  و يـك بخـش مهـم آن سياسـي اسـت كـه همـان سـؤال در اصول گوناگون قانون اساسـي آمـده

. استيضاح است

به بخش مهمي از وقت پارلمانها در همه پارلمان در پرسشمسئله ها هاي نمايندگان از وزيـران

و گـاه استيضـاح ســپري مـي  و اجتمــاعي در حقيقيـت بــا. شــود زمينـه مسـائل اقتصــادي، سياسـي

وز پرسش ميهاا عمالً دولترهاي نمايندگان از يك بخش ديگر آن اصول مربوط بـه. شوند پاسخگو

و تصويب اليحه بودجه است وتنظيم ضعيت مالي خود را به جامعـه نشـان كه در حقيقت دولت بايد

را بدهد كه چگونه مي تاداره خواهد جامعه و خرج را ودوم، بنـابراين اصـول پنجـاه. ظيم كندنو دخل

و پنجاه پنجاه هم بايد بـه وسوم دولـت در برابـر عنـوان مظـاهر پاسـخگويي وپنجم قانون اساسي را

. مجلس تلقي كنيم

نامـه آيـين) 134(كلي بايد رعايت شوند كه در مـادهياصول در اليحه بودجه همانند همه لوايح،

نخسـت. اي به چند ويژگي تصريح كـرده اسـت اين ماده در مورد هر اليحه. داخلي مجلس آمده است

و پيشـنهاد آن در آنكه اليحه بايد  و لـزوم تهيـه و عنوان مشخص باشـد، دوم داليـل داراي موضوع

و عنوان اليحه باشدمقدمه اليحه به وضوح درج شود، سوم  . داراي موادي متناسب با اصل موضوع

و هر طرحي كه نمايندگان امضا مي اگر. ها باشد كنند بايد داراي اين ويژگي بنابراين هر اليحه قانوني

و طـرح ها ايـن ويژگـي ها در تقديم اليحه يا نمايندگان در تقديم طرح دولت را هـاي عمـومي لـوايح هـا

مي مسلماًرعايت نكنند،  و در نتيجه محصول كار مجلـس بيهـوده كار مجلس به انحراف كشيده شود

هم رعايت شوند اين ويژگي. يا زيانبار خواهد شد ودوم قـانون اصـل پنجـاه. ها بايد در اليحه بودجه

و بودجه ويژگي هم در نظر گرفته اساسي براي برنامه قـانون ودوم اصل پنجاه. است هاي ديگري را

به گويد اساسي مي مي بودجه كل كشور و ترتيبي كه در قانون مقرر شود بايـد از طـرف دولـت تهيـه

و نمـي. براي تصويب به مجلس داده شود توانـد اليحـه بودجـه را بـه هـر بنابراين دولت حق نـدارد

و همين ترتيبي كه مي را طور برنامه پنج خواهد تنظيم كند . ساله

و قـانون منظور از قانوني كه بودجه بايد در چارچ و بودجـه وب آن تنظيم شود قـانون برنامـه
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و قـانون محاسـبات عمـومي كامل 1349البته قانون محاسبات سال. محاسبات عمومي است تر بـود

هـاي مهمـي از آن قـانون را عمـالً در تصـويب قـانون زيرا بخش،تر است ناقص 1366مصوب سال 

مي. باشدگونه نوآوري داشته جديد حذف كردند بدون اينكه هيچ خواهيم بـه ايـن نكتـه در مجموع ما

و وسوم پنجاهو ودوم پنجاهكه بر پايه اصول بپردازيم قانون اساسي، اليحه بودجه يـك سـند مـالي

مركب از دو بخـش اسـت يكـي درآمـدهاي دولـت كـه ايـن درآمـدها بايـد مسـتند باشـد بـه قـوانين 

پ الزم يك ستون ديگـر اليحـه بودجـه،. درآوردول االجراي كشور، يعني دولت حق ندارد از هر جايي

و قابـل نظـارت باشـد هزينه بنـابراين اليحـه. هاست يعني محل هزينه كردن درآمدها بايـد مشـخص

و از اين جهت همانند ديگر لوايح قانونگذاري نيست يك سند مالي است اصـول اصولي مانند. بودجه

ولـي،يت قانونگذاري مجلس وجـود دارنـد قانون اساسي در زمينه صالح هفتادوچهارمو هفتادويكم

تواند اليحه بودجـه بنابراين دولت نمي،اي وجود دارد درباره اليحه بودجه اصول مشخصو جداگانه

و را به هر ترتيبي كه مي خواهد تدوين كند، اين سند مالي بايد در چارچوب درآمـدها در يـك سـتون

به هزينه و براي رسيدگي در لـوايح عـادي ممكـن اسـت. مجلس تقديم شود ها در ستون ديگر تدوين

يك ماده واحده آن دولت ، امـا در بيافزايـد اي براي تصويب به مجلس ارائه دهد چند تبصـره هـم بـه

و حتي هـر درواقع. تواند وجود داشته باشد يك بند اضافي نميخالل اليحه بودجه هيچ ماده، تبصره

و اليحه بودجـه يـك سـند آنچه كه طبيعت قانونگذاري داشته باشد بايد از اليحه بودجه بيرون برود

و به همين دليل اليحـه بودجـه يـك  شـوري اسـت، ولـي در لـوايح قانونگـذاري اصـل بـر مالي است

و هاي فراوان دارد نيازمند بحـث براي اينكه قانونگذاري پيچيدگي. دوشوري بودن است هـاي موافـق

ال مخالف در جنبه يحه بودجه يك حسابرسي از دولت است، بنـابراين هاي گوناگون است درحالي كه

در قالـب 1389نكته بايد اشاره كنم كه اليحه بودجه سـال به اين. شوري باشد اليحه بودجه بايد يك

و 13 ده40بند كلي و و تصميم بند فرعي هايي عرضه شده اسـت كـه هريـك نيازمنـد تقـديم ها حكم

كه اليحه هم لوايحي و آن 13آوردن ايـن مـواد يعنـي. بايد دوشوري بررسي شـوند اي مستقل است

و هنگامي كه در اليحه بودجـه قانونگـذاري. بند فرعي در اليحه بودجه فسادبرانگيز است40بند كلي

ميانجام شود كالهي است كه بر سر مجلس  و به حقي كه مجلـس بـراي رسـيدگي بـه گذاشته شود

. كند لوايح دولت دارد آسيب وارد مي

. مجلس اسـت نامه داخلي دارد، آيينوجود ديگري كه در اين شيوه تصويب اليحه بودجه مشكل

و ازاين آيين يك قانون بسيار بااهميت است . رو بايد با دوسوم آرا تصـويب شـود نامه داخلي مجلس

و دولت در سه دهه گذشته آيين هـايي كـه در ايـن سـه دهـه نامه داخلي مجلس به شدت تخريب شده

نامـه براي اينكه بتوانند اراده خود را تبديل به قانون كنند، شـيرازه آيـين اند در دست داشتهقدرت را 

مي داخلي را آشفته كرده و به راحتي ه لـ ازجم. توانند مسير تصويب اليحه بودجه را منحرف كننـد اند
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اخيـر جاي اينكه اليحه بودجه در كميسيون تخصصي بودجه مورد رسيدگي قـرار گيـرد در ادوار به

انـد كـه از هـر وجـود آورده بـه» تلفيـق«نامـه يـك كميسـيون غيرتخصصـي بـه نـام مجلس در آيين

مييكميسيون و به اين ترتيب اليحـه بودجـه بـه سه نفر در آن حضور يك انحراف است و اين يابند

و اصالحات آنقدر تكـرار مـي. رود كميسيون غيرتخصصي مي و شـوند كـه مـردم بعضي از عناوين

ا نامـه داخلـي مجلـس قبـل از انقـالب كميسـيوني بـه نـام در آيـين. شـوند هل فن، سردرگم مـي حتي

ها كميسيون تخصصـي داريـم ماننـد كميسـيون در مجلس براي همه رشته. كميسيون تلفيق نداشتيم

و بودجه، كميسـيون تلفيـق چـه صـيغه  اي امور دفاعي، كميسيون سياست خارجي، كميسيون برنامه

يك كميسيون تخصصي است كه بايد به اليحه بودجه رسيدگي است؟ اگر كميسي و بودجه ون برنامه

يك انحراف است كند چرا كميسيون تلفيق تشكيل مي . شود، در حقيقت اين آغاز

پيشـنهادهاي نماينـدگان دربـاره اليحـه نامه داخلي اجـازه داده كـه نكته ديگر اين است كه آيين

ن 290بودجه دريافت شود، يعني  يك پيشنهاد درباره اليحه بودجه بدهنـد درحـالي نفر ماينده هركدام

و هزينه و مسئوليتش نيز برعهده دولـت اسـت كه اليحه بودجه درآمدها نماينـدگان. هاي دولت است

بودجه بدهند تا بودجه اضافه مجلس به هيچ عنوان نبايد مجاز باشند كه پيشنهاداتي را درباره اليحه 

كم شود يا اينكه بو و بخواهنـد در آنجـا يـك يا دجه را هركدام به سوي استان يا شهر خود بكشانند

و يكي از خواسته اين در حقيقت تجـاوز قـوه. هاي محلي خود را تأمين كنند چيزي به آن اضافه كنند

و برخالف اصل تفكيك قواست كه مسـئوليت اداره كشـور را بـه  عهـده مقننه به اختيارات قوه مجريه

هم اعتراضي نمي. ته استقوه مجريه گذاش كند، هنگـامي كـه اليحـه جاي تأسف است كه قوه مجريه

و تقديم شد وظيفه مجلس  ؟ اولين كاري كه بايد شود اين است كه هيئـت رئيسـهستچيبودجه تنظيم

و ببيند آيا اين اليحه واجد شروط مقـرر در اصـل ودوم قـانون پنجـاه مجلس اين اليحه را كنترل كند

و ديگر اعضـاي هيئـت رئيسـه بايـد ببيننـد آيـا اليحـه؟نيست اساسي هست يا به ديگر سخن رئيس

و بودجه تدوين شده است يـا  و قانون برنامه دوم اينكـه خيـر؟ بودجه طبق قانون محاسبات عمومي

آيـا؟نامـه داخلـي هسـت يـا نيسـت آيـين) 134(هاي عمومي ماده آيا اين اليحه بودجه داراي ويژگي

اگـر چنانچـه؟خيـر سـت يـااكنـد؟ عنـوان آن مشـخص حه با عنوان آن تطبيق مـي مندرجات اين الي

در اليحه و نبايد آن را اي داراي اين شروط نباشد هيئت رئيسه مجلس حق اعالم وصول آن را ندارد

انحرافي كه در قانونگذاري كشور ما در اين سه دهه انجام شده ايـن بـوده كـه. دستور كار قرار دهد

م بههيئت رئيسه و هرچه دولت به آن ارائه كرده جلس خودش را صورت يك مأمور پست تلقي كرده

و در دستور كار مجلس قرار داده درحالي كه مقتضاي سمت هيئـت رئيسـه ايـن اسـت كـه  را گرفته

و آيين دا اصول قانون اساسي ميخنامه كند به رعايـت لي را كنترل كند چون هيئت رئيسه سوگند ياد
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مينامه داخ آيين و يك سوگند عمومي نيز همه نمايندگان ياد را لي كنند بر اينكه اصول قانون اساسي

و پس اگر اليحه. رعايت كنند اي خواه بودجه يا ديگر لـوايح داراي شـروط مقـرر در قـانون اساسـي

نكته ديگـر ايـن اسـت. نامه داخلي نبود هيئت رئيسه مجلس مجاز نيست آن را اعالم وصول كند آيين

ال و بودجه كه و بودجه برود، كميسيون برنامه ه وظـايفي در چـ يحه بودجه بايد به كميسيون برنامه

اين مورد دارد؟ اين كميسيون بايد كليه درآمدها در اين اليحـه را كنتـرل كنـد كـه آيـا ايـن درآمـدها

يك دولت مردم؟ا هست يا نيستجراال مستند به قوانين الزم از چون مجـراي ساالر درآمدهايش بايد

و نمي به قوانين تأمين شود را، سپس بايد هزينهآوردوجود تواند از هر طريق براي خودش درآمد ها

و؟بيني شده مستند به قوانين هست يا نيسـت هايي كه در اينجا پيش كنترل كند ببيند كه آيا اين هزينه

دارد؟ اگر كسر بودجه دارد چـه در ادامه اين واقعيت را احراز كند كه آيا بودجه ساليانه دولت توازن

و گـزارش  و سرانجام كميسيون تخصصي بودجه بايد به قبول يا رد اين اليحه رأي دهد رقمي است

در. كار را به مجلس بفرستد و بودجه وظيفه بسـيار مهمـي دارد درواقع كميسيون تخصصي برنامه

در اند اينكه گزارش بدهد تا نمايندگاني كه اليحه بودجه را نخوانده و ببينند دولت چشمشان باز شود

به اينولي،تقديم اين اليحه چگونه وظيفه خود را انجام داده است هم عمالً منتفي شده دليل اينكه كار

شـان شوند كـه اينهـا كـار تخصصـي با ايجاد كميسيون تلفيق عمالً يك گروهي از نمايندگان جمع مي

و درآنجا نماي ميمربوط به كميسيون بودجه نيست را آيند پيشـنهادها را مـي ندگان دهنـد تـا مـوادي

يك آش شله و سرانجام مي قلم تغيير دهند در كاري را به صحن مجلس آن نه كسر بودجـه آورند كه

و هزينه و نه درآمدها و غيرقـانوني بـه معلوم است و حال اين روند نادرست عنـوان ها بررسي شده

يك سلسله مذاكرات كسـلدر. آيد اليحه بودجه به صحن علني مي هم سـروته كننـده بـي صحن علني

در. بنـدم شود، من كه عالقمند به شنيدن گفتگوها در مجلس هستم، غالباً پيچ راديـو را مـي مطرح مي

. افتد اين است كه مصوبه مجلس ديگر قانون بودجه نيست چنين شرايطي عمالً آنچه كه اتفاق مي

و مردم را به موضوع نميها در صداوسيما گفته اين واقعيت هـاي موهـوم دائمـاً سـرگرم شوند

مي مي و گيـرد درحـالي كـه بـه بـاور مـن اگـر يـك ها را مـي درشت گويند قوه قضائيه دارد دانه كنند

و برنامـه  و از درون اليحـه بودجـه و هـاي پـنج حسابرسي درست شود فساد از درون دولـت سـاله

و به تدريج مصوبات مجلس سرچشمه مي مي گيرد و جامعه را فـرا مـي گسترش پيدا همـه. گيـرد كند

و آيين گيرند كه محدوديت اينها از آنجا سرچشمه مي نامه داخلي مجلس مقرر هايي كه قانون اساسي

مي ساخته به.ندوش اند در رسيدگي به اين لوايح زير پا گذاشته  مثالعنوان در مورد اليحه بودجه من

آن شوم چند بخش آن را يادآور مي و اميدوارم شما اليحـه بودجـه را كـه لبـاس قـانون بودجـه بـر

و روشن كنيد كه قانون بودجـه سـالنا پوشانيده تـا چـه انـدازه از قـانون 1389د در جلساتي تحليل

و قانون محاسبات عمومي پيروي كرده است . اساسي
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 ميراث آموزنده مشروطيت

از. هـا فقـط نظـري نباشـد گـويم تـا بحـثمي اي از بندهاي اين اليحه سخن من در مورد پاره پـيش

به مشروطيت شاهان قاجار راهي كه براي به .نظرشان رسيده بود گـرفتن وام بـود دست آوردن پول

و همسايه هاي كالن را غالباً از دولت وام هاي مقتدر وقت يعني همسايه شمالي كه روسيه تزاري بود

ا و هاي آن سوي خلـيج فـارس را در اختيـار داشـت ميرنشينجنوبي يعني انگلستان كه بنادر جنوبي

مي. گرفتند مي ميوخ شاه قاجار هر وقت سفر خارج يك وام و براي اينكه است برود از انگليس گرفت

مي اي براي وام بدهد گمركات جنوب را در اختيار انگليس وثيقثه داد كـه بتوانـد از درآمـدهاي ها قرار

مي. تضمين كند گمركات بازپرداخت اين وام را را گاه از روسيه تزاري وام و گمركات شـمالي گرفت

مي در اختيار روس و احوال كه حاكميت كشور را به خطر مـي. داد ها قرار انـداخت باعـث اين اوضاع

:وپنجم قانون اساسي مشروطيت مقرر داشت شد اصل بيست

و تصـويب استقراض دولتي به هر عنوان كه باشد خواه از خارجه يـا داخلـه صـرفاً بـه اطـالع

. مجلس شوراي ملي خواهد بود

در اصل بيست و اسـتبداد وپنجم قانون اساسي مشروطيت بازتاب تجربـه تلـخ دوران قاجارهـا

پس از تصويب قانون اساسي مشروطيت در زمان مظفرالدين شاه هنگـامي كـه. كشور ما بوده است

مي ميرزا علي ب خواست اصغرخان اتابك صدر اعظم وقت و وامي گيـرد يـك اليحـه بـه مجلـس آورد

يك عده از نمايندگان. وام از مجلس كرد) سه كرور(ميليون تومان5/1خواست در در مجلس اول كه

مي صورت به و كتاب سرشان و حساب را صنفي انتخاب شده بودند شد اول نشسـتند اليحـه دولـت

و گفتند شما اين وام را براي چه كاري مي خـواهم گيريد؟ دولت توضيح داد كه مـن مـي آناليز كردند

و گفتند اين رقم. اي را انجام دهميك چنين پروژه هايي كه تـو آنها دولت را پاي ميز محاسبه نشاندند

و تفريط است اين رقم گويي، مي هـزار تومـان 500سرانجام بعد از مذاكرات گفتند تـو بـا. ها اسراف

و ايـن پـروژه مي ميليـون تومـان5/1خـواهي عمليـاتي بكنـي چـرا را كـه مـياي تـواني ايـن برنامـه

و گفت همان  آن. هزار تومان را بـه مـن بدهيـد 500درخواست كردي؟ دولت قبول كرد گفتنـد بـراي

هم برو بانك ملي را در ايرا 500 و به هزار تومان ي اينكـه از خـارج وام بگيـري از جـان تأسيس كن

ك. داخل وام بگير ه بر پايـه مشـروطيت برپـا شـده بـود دسـت خـالي از مجلـس به اين ترتيب دولتي

و چون دولت هاي متزلزلي بودند حتـي نتوانسـتند بـا وجـود بيرون رفت تا بانك ملي را تأسيس كند

و سرانجام بانك ملي در سال اراده در 1306اي كه در كشور وجود داشت بانك ملي را تأسيس كنند

در. كشور تأسيس شد ذهنتان داشته باشيد تا ما برسيم به اصـل هشـتادم قـانون اين سابقه را شما

: كند اساسي جمهوري اسالمي كه تصريح مي
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و دادن وام يا كمك و خارجي از طـرف دولـت بايـد بـا تصـويب گرفتن هاي بدون عوض داخلي

.مجلس شوراي اسالمي باشد

هـايو كمـك وپنجم مشروطيت را منتقل كردند بـه ايـن قـانون اساسـي يعني همان اصل بيست

آرا بالعوض  مي. افزودندنهم به . گيرد كار خطرناكي براي جامعه اسـت براي اينكه دولت وقتي وام

در حقيقـت اصـل هشـتادم. دهـد گيرد آزادي خـود را از دسـت مـي حتي يك فرد عادي وقتي وام مي

بايـد بـا گونه كه اقدامات يـك شـخص محجـور يعني همان. قانون اساسي دولت را محجور تلقي كرد

و اصل بيست و تصويب قيم او باشد اين اصول هشتادم قانون اساسي وپنجم قانوني اساسـي مجوز

و تبـذير مشروطيت دولت را محجور تلقي مي كند كه وقتي پول بـه دسـتش آمـد دسـت بـه اسـراف

و كمـك بنابراين كنترل مجلس را بر وام، زند مي و چه داخلي و ها چه خارجي  هـاي بالعـوض داخلـي

مي خارجي در نظر مي و همه اينها را مشروط به تصويب مجلس . كند گيرد

هـا داده در سه دهه گذشته تا زماني كه امام راحل زنده بودند عمالً اجازه گرفتن وام بـه دولـت

يك سلسله وام هاشميهنگامي كه آقاي. نشد را رفسنجاني به قدرت رسيد عنـوان تحـت هاي نجومي

نس(يوزانس  و عمالً كشـور را زيـر)يهخريدهاي بدون تصويب مجلس از فروشندگان خارجي گرفت

خ خـواهيم برسـيم بـه اما حاال مـي.اي دارد ارجي قرار داد كه داستان جداگانهبار ميلياردها دالر وام

اقـدامات آقـاي رفسنجاني ايـن بـدعت همچنـان وجـود دارد، هاشميبعد از دوران آقاي. لوايح بودجه

و رفسنج هاشمي در حقيقت. خاتمي باعث شد كه مردم از عملكرد آنها رويگردان شوند سيدمحمداني

و دولت قانون اساسي حاكم شود و نـه ولـي،مردم تالش كردند تا در مجلس متأسـفانه نـه مجلـس

مي دولت هيچ  1389در اليحـه بودجـه سـال. كنند وفاداري نشان ندادنـد كدام به اين سوگندي كه ياد

و ارق 8بـرگ»ب«در بنـد. هـاي خـارجي در البـالي بنـدهاي آن آمـده اسـت ام نجومي از وامموارد

مي مي يـا» صـكوك اسـالمي«ميليـون يـورو اوراق 500و ميليـارد1شود گويد به دولت اجازه داده

يعنـي چـه؟ مـن كـه» صكوك اسـالمي« اوراق مشاركت در خارج از ايران به معرض فروش بگذارد،

مييك دانم، كدام نمي چه از شما دانم صـكوك اسـالمي بـه چـه من شخصاً نمي؟دانيد اين واژه يعني

و چگونه برچسب اسالمي بـه آن زده  را. انـد معناست اوراق مشـاركت يعنـي چـه؟ اوراق مشـاركت

و. توانم بگويم كاله شرعي است مي در دوران قبل از مشروطيت در ايـران قـوانين مصـوب نداشـتيم

و قـانون.و بهره در كشور ما وجود نداشتمقرراتي درباره وام  يك قاعده كاله شرعي در كشور ما

به وي مغازهولي قانوني بود كه در پست،شده بود مي هاي رباخواران آن را و بـا حيلـه كار هـاي برنـد

و با اين روش مي شرعي از در حقيقـت مجلـس. توانستند ربـاخواري كننـد ها هـاي مشـروطيت يكـي

بويهنرها و شان اين و پرداخـت وام و مقررات روشني براي گـرفتن د كه جلوي رباخواري را گرفتند

: گويدمي 1389اما در اين بند از اليحه بودجه سال. بهره تعيين كردند
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صـكوك اسـالمي يـا اوراق شود پس از بررسي شـرايط صـدور اوراق به دولت اجازه داده مي

و با تأييد معاونت مشاركت به و نظـارت راهبـردي رئـيس برنامه صورت ارزي دولتي جمهـور ريـزي

درآمـد الزم[ ميليون يـورو اوراق صـكوك اسـالمي جهـت تـأمين 500و ميليارد1رت حداقلوص به

 ]. عرضه كند

؟ تواند وام بگيرد يـا اولين پرسش من اين است كه آيا در اليحه بودجه دولت مي و آيـا در خيـر

اين اندازه اوراق مشاركت بفـروش؟جداد كه برو در خار شود به دولت مجوز خالل اليحه بودجه مي

اين جزء طبيعت اليحه بودجه هست يا نيست؟ در ديگـر بنـدهاي ايـن اليحـه بودجـه بـه وزارت نفـت 

هـاي تابعـه ذيـربط در راسـتاي تـأمين منـابع ارزي مـورد نيـاز اجازه داده شده كه از طريق شركت

 پس از تأييد بانـك مركـزي جمهـوري اسـالمي ايـران گذاري در دست اجراي خود هاي سرمايه طرح

و ميليـارد يـو5شـركت نفـت تـا مبلـغ ترتيب، نسبت به انتشار اوراق مشاركت به و شـركت گـاز رو

و پخش هر و شركت پتروشيمي تـا مبلـغ1كدام تا مبلغ پااليش ميليـارد يـورو اوراق2ميليارد يورو

يعنـي فقـط در يـك بنـد. المللي اقدام نمايد هاي بينصكوك اسالمي يا اوراق مشاركت ارزي در بازار

و مصوبه مجلس»ج« همچنـين. ميليارد يورو مجوز استقراض به دولت داده شده است10اين اليحه

و نوسازي صـنايع ايـران كـه يـك سـازمان سـتادي اسـتمي»د«در بند  گويد به سازمان گسترش

هم نيست اجازه داده شده كه  ي2عملياتي و در بازارهـاي ميليارد ورو اوراق صكوك اسالمي منتشر

.المللي عرضه كند بين

مي»هـ«در بند : گويد نيز

و شهرداري كالن هاي مراكز استان، به شهرداري هايي بـا جمعيـت بـاالتر از يكصـدهزار شهرها

بـ50شود با اطالع وزارت كشور تا سقف نفر اجازه داده مي راي هزار ميليارد ريال اوراق مشـاركت

. هاي عمراني خودشان منتشر كنند طرح

هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با سود تشويقي5دوباره به وزارت نفت اجازه داده شده كه

مي به شركت. بفروشد و فاضالب استاني نيز اجازه داده هـزار ميليـارد ريـال10شود رقـم هاي آب

. اوراق مشاركت در داخل بفروشد

ن و همه اينهـا اسـتقراض هسـتند چـه مجوز اين ارقام جومي از طرف مجلس به دولت داده شده

هـاي هاي خارجي گرفته شود چه آنهايي كه بانـك اينهايي كه ارزي هستند يعني با يورو بايد از بانك

مي داخلي به به. فروشند صورت اوراق مشاركت و وامي است كه مردم يك نوع استقراض در حقيقت

بودجـه بـه هـيچ اليحـه. شـود اي بـه آن نمـي هاي سنگيني كه اينجا هيچ اشارههدهند با بهر دولت مي

در عنوان نمي شـود كـه بتـوان وام درآمـد محسـوب نمـي. هايي باشد برگيرنده چنين استقراضتواند
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ضمن اينكه براي گرفتن وام دولت بايـد در هـر مـورد طبـق اصـل هشـتادم،براساس آن هزينه كرد

هم كه اليحه. مستقل به مجلس تقديم كندقانون اساسي يك اليحه  اي را دولت بـراي گـرفتن وام وقتي

نامـه داخلـي اوالً مـورد آيين) 134(كند اين اليحه بايد طبق ماده خارجي يا داخلي به مجلس تقديم مي

ده، دولت نميبه مورد باشد و ثانيـاً بايـد در ايـن اليحـه داليـل تواند  ها وام را در يك اليحه قرار دهد

هم گفته شود اين وام را از كدام بانك خارجي مي و بعد و توجيهي وجود داشته باشد خواهـد بگيـرد

و براي اين وام چه ميزان بهره بايد پرداخت شود؟ زمان بازپرداخـت ايـن وام چـه  براي چه مصرفي

د.موقع خواهد بود؟ محل بازپرداخت وام از چه محلي خواهد بود يك اليحه تمام اينها را بايد دولت ر

در حقيقـت همـان.د ايـن وام را بگيـرد توانـس اين را تصويب كرد دولت مـي بياورد، اگر چنانچه مجل

حــداقل كــاري كــه مجلــس دوره اول مشــروطيت انجــام داد در مجلــس شــوراي اســالمي در مــورد 

در. هاي اين دولت انجام نشده است استقراض و ميلياردها ريال وام را دولت الي البه ميلياردها يورو

هم بـا ناديـده گـرفتن حقـوق ملـت ايـرانهاليحه بودجه مانند كاالي ممنوعه جاسازي كرد و مجلس

. مجوز آن را به دولت داده است

. اصل هشتادم قانون اساسي سخن از تصـويب بـه ميـان آورده كـه غيـر از دادن مجـوز اسـت

ه مجوز اين است كه بگوييم اين اختيار را به تو مي درحـالي كـه. خـواهي بكـنر كاري مـي دهيم برو

مي آيين) 212(ماده  : گويد نامه داخلي در زمينه گرفتن وام بر پايه اصل هشتادم قانون اساسي

، دولت موظف است متن تفصيلي آنها را همراه با اليحـه قـانوني تقـديمهدر تمام موارد مذكور«

.»مجلس نمايد

ال و استقراض يك و اليحـه پس دولت مكلف است براي وام اش هـم جنبـه تفصـيلي يحه مستقل بدهد

، هاي كالنـي كـه در اليحـه بودجـه آمـده در مورد اين استقراض. داشته باشد تا مجلس آن را تصويب كند

 نامه داخلي رعايت نشده اسـت؟ چـرا اصـل هشـتادم قـانون اساسـي رعايـت نشـده آيين) 212(چرا ماده

رع؟ چرا اصل پنجاهاست و ودوم قانون اساسي و هـم مجلـس از ... ايت نشده است؟ بنـابراين هـم دولـت

و محـدوديت  و مرزهـا هـايي را كـه قـانون اساسـي مقـرر حدود مقرر در قـانون اساسـي تجـاوز كـرده

مي. اند گذاشتهاند را زيرپا ساخته توان گفت در كشور ما قانون اساسي وجـود دارد؟ بـه آيا در اين شرايط

و ميلياردهـا تومـان وام. دست دولت باز گذاشته شده است براي اينكه عمالً. باور من نه ميلياردهـا يـورو

و مـاده  و داخلي با تخلف از اصل هشتادم  نامـه داخلـي در اختيـارش گذاشـته شـده، آيـين) 212(خارجي

طـور كامـل خـارج از چـارچوب قـانون محاسـبات عمـومي، كسـر اي است بـه اش يك اليحه اليحه بودجه

ن بودجه مياش معلوم و ثروت ملي در اختيار دولت گذاشته شده كه هرگونه ايـن. خواهد هزينـه كنـد يست

و اين قوه مقننه نيز آن قوه دولت مردم . بينـي شـده اسـت اي نيست كه در قانون اساسي پيش ساالر نيست

. تصويب اليحه بودجه زير پا گذاشته شده استبه اين ترتيب حدود مقرر در قانون اساسي در
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گ هـاي آن هـم همـين گونـه ديگـر بخـش. فتم تنها مربوط به چند بند از اين قانون بودجه بودآنچه

و اگر جلسات ديگري برگزار شود نشان خواهم داد كه  است كه فرصت پرداختن به آنها وجود ندارد

.اليحه بودجه تقديم شده ازسوي دولت سراپا خالف قانون اساسي است

و پاسخ  پرسش

عد: پرسش است كه به هر حال به كرات هم در مجلس اتفاق نامه داخلي آيينم رعايتبحث اول

مي آيين) 134(نداشتن مقدمه يا داليل توجيهي طبق ماده.افتد مي تلقي نامه داخلي تواند نقض اساسي

شود تا هيئت رئيسه بودجه را اعالم وصول نكند يا همين بحث را كه حضرتعالي در مورد برنامه 

ب. داشتيد بهحثيك ديگر درخصوص اليحه بودجه است كه دوستان ما در اينجا خيلي درگير بودند

م نوعي، نوع نگاه هم بوده را ؤيد اين بحث هايي كه در خود مركز است كه درواقع مجلس يا اليحه

و وارد جزئيات شود .تأييد كند تا تصحيح كند يا به تعبيري رد كند

م تك تك ميبحث استقراض كه فرموديد در و اين بندهايي كه در اليحه بودجه آمده تواند واد

مي.مصداقي از اصل هشتادم قانون اساسي باشد شود كه به تعبيري، ما در خيلي از قوانين آيا

مهمتر اجازه دهيم به مجلس كه ورود كند يا اينكه اصالحاتي را در لوايح مختلف انجام بدهد يا 

يك ويژگي پيشنهادات اصالحي نمايندگان در مورد اليحه بودجه اعمال شود؟ آيا واقعاً اليحه بودجه

هم شود قانون به معناي خاص خودش  دارد به تعبير برخي از دوستان ما اليحه بودجه اگر تصويب

مي.نيست كه اين نكته را هم خواستم كه نظر حضرتعالي را بدانيم كه وقتي ما در ساير قوانيني

هم مي تلقي بسيار مهمتر مي تواند و تصرف را به نمايندگان چه شود اجازه دخل دهيم، اليحه بودجه

و اينهايي دارد مگر ويژگي و همه را بايد رد كه بگوييم نمايندگان اختيار تغيير را در آن ندارند

و بپذيرند هم درخصوص بحث قانون. مسترد كنند به دولت يا اينكه كامالً تصويب كنند آخرين نكته

ميمحاسبات است فرم و اين بندهايي كه مجلس به تصويب رساند ايش شما اين بود كه اين تغييرات

شود كه خارج از چارچوب قانون درخصوص مجوز استقراض يا مجوز اوراق مشاركت سبب مي

كه درحالي كه فرض ما بر اين است كه قانون محاسبات عمومي؛محاسبات قرار بگيرد در هر جايي

هم نميدولت درآمدي دارد جاري اس و فرق كند كه برمبناي چه مجوزي اين درآمد حاصل شودت

فرض ما بر اين است كه دولت.يعني هر درآمد قانوني تحت شمول قانون محاسبات عمومي است

است كه درآمديمجوزهاي قانوني يعني درواقع به موجب مجوزهاي قانونبر مبتنيدرآمدهايش 

اي بنابراين پيش،شود حاصل مي ن است كه هركدام از بندهاي اليحه بودجه كه تحقق پيدا فرض من

و درآمدي را به مي كرد هم درآمدي پيدا نشد دنبال داشت مشمول محاسبات عمومي شود هر جايي
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طب به كنم كه ما درآمد عي از شمول بحث ما خارج است، بنابراين حالت سومي را من فرض نمييطور

م و تحت شمول .حاسبات عمومي قرار نگيريمداشته باشيم براي دولت

چون؟اي كنيم كه ضمانت اجراي آن چيست نامه داخلي اشاره ابتدا بهتر است درباره آيين: پاسخ

از بيشترين تجاوزاتي كه در اين سه دهه در مجلس هاي گذشته به قانون اساسي صورت گرفته

به آيين. نامه داخلي بوده است دريچه آيين اري شده كه دست مجلس را براي ترتيبي دستك نامه داخلي

از پيشنهاد من اين است كه بايد بازگشت كنيم به آيين. كارهاي ناروا باز گذاشته است نامه پيش

و آيين و البته بايد از آيين 1350نامه سال انقالب هاي داخلي مجالس كشورهاي ديگر نامه احيا شود

يك سلسله نوآوري،نيز استفاده كنيم يك آيين. لس ديگر ديده شده استها در مجا زيرا نامه داخلي

و ثانياً  يك قانون عادي است چرا كه بايد با دوسوم آراي نمايندگان تصويب شود قانون برتر از

مي آيين كند به اجراي هيئت رئيسه مجلس سوگند ياد مي كنند نامه داخلي يعني نمايندگان سوگند ياد

ر،اصول قانون اساسي به اجراي ميولي هيئت نامه داخلي خورد كه آيين ئيسه سوگند مضاعفي هم

و طرحفن. را رعايت كند ها مفادس اين سودگند اين معنا را دارد كه بايد در اعالم وصول لوايح

ب آيين .دقت اجرا كندهنامه را

كه گفته شد كه اليحه بودجه بايد طبق قانون محاسبات عمومي تهيه شود به خاطر اين است

بنابراين بودجه مانند ديگر. سبات عمومي براي تصويب اليحه بودجه چارچوب داردقانون محا

و بودجه. دو يا سه اصل درباره اليحه بودجه داريم. لوايح نيست و قانون برنامه قانون محاسبات

هم،معياري است كه اليحه بودجه بايد در چارچوب آنها ارائه شوند 1351سال  به همين دليل

كمها بر افزودن به هزينهو به هيچ عنوان نمايندگان حق دادن پيشنهادي مبنيشوري است يك و

و مانند اينها را ندارند و اين در حقيقت. كردن از درآمدها مجلس بايد بودجه را يا تصويب يا رد كند

و اختيار بزرگي است كه قانون اساسي به مجلس خدمتي است كه يك مجلس مي تواند انجام دهد

ا كه،ستداده يك داستان بدي در اين مجلس شده و تصرف نمايندگان كه آن هم اما در مورد دخل

درحالي كه مجلس مجاز نيست يك اليحه را آنچنان تغيير؛كند كميسيون تلفيق لوايح را زيرورو مي

و ساختار اليحه از بين برود كه. دهد كه جوهر اصل هفتادوچهارم قانون اساسي مستند من است

ميگو مي يك. شود يد لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم هيئت وزيران

يك اليحه و و حقوقي در نظر گرفته اند؛ اي را تصويب كرده سلسله نيازهايي را از نظر قانوني

كم بنابراين مجلس حق ندارد آن را زيرورو كند هرچه مي ميو خواهد از آن آن هرچه خواهد به

مي. فزايدابي با مجلس حق دارد اليحه را رد كند يا تصويب كند اگر هم تغيير جزئي خواهد بدهد بايد

و تصرف. موافقت دولت يا وزير مسئول باشد بنابراين نه تنها در اليحه بودجه مجلس حق دخل
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هم طبق اصل هفتادوچهارم قانون اساسي مجلس نمي را ندارد در لوايح عادي تواند اليحه دولت

مي.و كندزيرور تواند كسب كند بايد توضيح داد در مورد آخرين نكته كه گفتيد هر درآمدي را دولت

و دولت نمي،شود كه وام درآمد محسوب نمي يك درآمد زيرا وام بايد بازپرداخت شود ،تواند مانند

اساسي اگر دولتي بخواهد وام بگيرد طبق اصل هشتادم قانون. مانند ماليات روي آن حساب باز كند

بنابراين كميسيون. نامه داخلي براي اين كار بايد يك اليحه مستقل تقديم كند آيين) 212(و ماده 

و بودجه مجلس بايد درآمدها را كنترل كند كه آيا درآمدي كه دولت پيش به برنامه بيني كرده مستند

و غيرمستقيم ها، ماليات مانند قانون ماليات خيرقانون است يا  البته ممكن است درآمدي. هاي مستقيم

مي،تحقق پيدا نكند يد من از اين راه اينقدر درآمدوگ ولي مستند قانوني براي آن وجود دارد دولت

مي خواهم داشت همين را هم كميسيون بودجه بايد بررسي كند ببيند آيا دولت اغراق يا گويي كند

ك ارقام مورد نظر او واقع .ه كسر بودجه پنهان وجود نداردبينانه است در حقيقت نشان بدهد

هم در صورتي مي تواند در ستون درآمد در اليحه بنابراين درآمدها بايد مستند به قانون باشد وام

. بودجه بيايد كه قانون دريافت آن قبالً بر پايه اصل هشتادم قانون اساسي تصويب شده باشد

بر هزينه و اينها را بايد كميسيون هم به همين ترتيب و بودجه كامالً بررسي كندها را نامه و اصالتش

.تأييد يا رد كند

يك: پرسش آمد چون نظري كه حضرتعالي براي من پيش سؤاليضمن تشكر از فرمايشات شما،

، گونه پيشنهادي را حق ندارند بدهند ابراز كرديد اين بود كه نمايندگان در تصويب اليحه بودجه هيچ

تن زيرا طبق اصل. ظيم بودجه را انحصاراً در اختيار دولت قرار داده استقانون اساسي ابتكار

اند از اينكه هرگونه طرحي را بدهند يا تغييري هفتادوپنجم قانون اساسي نمايندگان صراحتاً منع شده

و افزايش هزينه را در لوايح به يطريقاز ها شود مگر اينكه وجود آورند كه منجر به كاهش درآمدها

راخ.جبران شود يك سندي.بگذاريمكنار وب اگر اين نظر حضرتعالي كه در تصويب بودجه كه

و هزينه و نماينده است جامع، متضمن تمام درآمدها ها حق پيشنهاد ندارند سؤالم اين هاي دولت

مي است كه عموم طرح مي هايي كه مجلس كند به نوعي اينها بار دهد يا تغييراتي كه در لوايح ايجاد

ميد يا هزينهمالي دار مي اي را اضافه دهند اگر نظر شما را بخواهيم كند يا درآمدي را كاهش

و دست مجلس را كامالً بسته بدانيم پس از آن بايد بپذيريم كه طبق قانون اساسي بودجه  بپذيريم

و جامعيت بودجه اقتضا مي و هزينه سندي است جامع يك كند كه تمام درآمدها ها در اين سند براي

اي داشته باشد در قالب توانيم بپذيريم كه مجلس مصوبه سال مالي محاسبه شود، حال چطور ما مي

و اگر بخواهد براي جبرانش  و تغييراتي در اليحه داشته باشد كه اينها بار مالي داشته باشد طرح
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يك منبع درآمدي جديد براساس ها، اين طرحاقدام كنند قاعدتاً بايد در بودجه دست ببرد؛ يعني بايد

و پا كند كه اين برمي گردد به بودجه همان سال، يا بايد يك تغييراتي در بودجه بدهد خودش دست

از كه رديف را جابجا كند كه همه اينها برمي و هزينه خارج بودجه گردد به بودجه، چون ما درآمد

هم در مقدمه صحبت. نخواهيم داشت د به طرح هدفمندي تان انتقاد كردي قاعدتاً خود حضرتعالي

هم به نوعي اليحه بودجه يارانه و گفتيد اين و هزينه ها و درآمدها هاي كالني را مطرح كرديد اي است

مي. پذيريم كه ما مي شود درواقع مجلس چيزي غير اگر اين تفصيل را بپذيريم اين مشكل چگونه حل

ها بار مالي دارند بسياري از طرح زيراتواند بدهد مگر با توافق دولت، از تصويب لوايح دولت را نمي

هم دشوار است گفته كه هرگونه تغيير در قانون قانون اساسي ودوم اصل پنجاه.و راه جبرانش

به ترتيبي كه در قانون مقرر شده است كه اينها هيچ بودجه مستلزم طي مراحل قانوني به كدام ما را

تواند اليحه بودجه را تغيير دهد به شرط اينكهميمجلس باالخره تا حدودي زيرا،رساند نتيجه نمي

و هزينه و سقف كلي درآمدها به اين تغييرات در كل ارقام بودجه تأثيرگذار نباشد هم نزند؟ ها را

در اصل پنجاه: پاسخ و قانون محاسبات عمومي به اندازه كافي صراحت دارند ودوم قانون اساسي

مي.و تصويب آن چگونه باشد مورد اينكه شيوه تدوين اليحه بودجه كنيد شما دو مسئله را مطرح

ميبهدهندميهايي كه نمايندگان اي از طرح يكي اينكه پاره مالي شوند بار صورت قانون تصويب

مي. دارند مي گوييد اينها بار اينكه فرض. گذارند مالي دارند معنايش اين نيست كه در بودجه تأثير

اي نظام سياسي كشور ما نداشتن قانون انتخابات امروزي است، ما قانون كنيد االن يكي از كمبوده

اگر مجلس بخواهد. سال پيش است 100انتخابات واقعي نداريم چون اين قانون انتخابات متعلق به 

بهيك قانون تصويب كند يا به پيشنهاد دولت به  صورت طرح، قهراً اين اليحه يا طرح صورت اليحه يا

يك ساختار جديدي را براي انتخابات ايجاد كند هزينه داردقانوني كه بخ اما اين معنايش اين،واهد

و تصرف شده است و. نيست كه در اليحه بودجه سال جاري دخل اين قانون وقتي تصويب شد

اي را براي دولت ايجاد كرد اگر اجراي قانون جديد فوريت دارد دولت بايد بودجه متمم طبق هزينه

و يا بايد در بودجه سال آينده اين هزينهقانون اساسي ودوم اصل پنجاه ها در اجراي قوانين بياورد

و حقوق قضات كه كه براي دانشگاه چنان. االجراي كشور در نظر گرفته شوند الزم هر سال دولت ها

ميدر بودجه  در بيند؛ براي طرح جايگاهي و لوايح مصوب هم بايد در سال آينده يك جايگاهي ها

و هزينه. نظر گرفته شود و درآمدها هايش را تقديم هنگامي كه اليحه بودجه را دولت به مجلس ارائه

و كسر بودجه و آن را تصويب كرد كرد اين بابش،اش مشخص شد اگر مجلس به آن رسيدگي

در. شود بسته مي مگر اليحه متمم بودجه ازسوي دولت تقديم شود كه باز به همان ترتيب مقرر

مي اساسي قانون دوم پنجاهاصل  اما راجع به اصل هفتادوپنجم قانون اساسي، اين اصل،شود تكرار
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زد. راجع به اليحه بودجه نيست اين جداي از اليحه بودجه است . اين را نبايد با اليحه بودجه گره

هم به اليحه بودجه در آن نشده است هيچ اشاره و گويد طرحمي. اي و پيشنهاد  هاي قانوني

و به تقليل درآمد عمومي با افزايش اصالحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند

مي هزينه انجامد درصورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق تأمين هزينه آن معلوم هاي عمومي

و نگارش آن ايرادي وجود دارد ج. شود؛ اوالً در خود اين اصل مله در قانون اساسي فرانسه اين

به» بيني بشود ها پيش طريق جبران آن هزينه«وجود ندارد كه  عهده چون مسئوليت اداره كشور

توانند با الحاق موادي به اليحه قانوني دولت غير از اليحه بودجه بنابراين نمايندگان نمي،دولت است

يك. هزينه جديدي را به دوش دولت بگذارند چون اين برخالف اصل تفكيك قواست اصل كامالً اين

وپنجم قانون اساسي درباره شيوه تصويب ودوم تا پنجاه بنابراين اصول پنجاه. قابل قبول است

و روشن است به هيچ عنوان نبايد متزلزل شوند .قانون بودجه استوار

مي: پرسش مي وقتي اعضاي شوراي نگهبان را انتخاب آنها از بين افراد واجد شرايطي گويند كنند

ميكه چه در  و چه حقوقي باشند انتخاب يك شأن. شوند زمينه شرعي شما براي هيئت رئيسه

هم داوطلبهولي در انتخاب اعضاي هيئت رئيس،طور مهم هست بسيار بااليي قائل شديد كه اين من

و ممكن است رأي هم بياورم درحالي كه لزوماً كسي نيستم كه بتوانم در ارتباط با لوايحي مي شوم

ميكه به مجل يا آيد بتوانم تشخيص بدهم كه آيا اينها منطبق است با قانون اساسي يا آيينس نامه

بهه؟ به همين دليل است كه بايد هيئت رئيسخير و آن گروه يك گروهي بدهد آن را براي بررسي به

و اين كار عمالً رسيدگي را بسيار طوالني مي بهگو سرانجام نيز ناچاراً برمي كنديك گروه ديگر ردد

و در كشورهاي ديگر.خود مجلس كه از توان مجلس استفاده كنند سؤال اين است كه آيا در جهان

ميهكه هيئت رئيس يا شود براي انتخاب هيئت رئيسه شرايط خاصي را قائل شده انتخاب  خير؟اند

هم مثل ما هر كس داوطلب شد مي ب شود تواند جزء هيئت رئيسه در آنجا ماو اگر اين شكلي اشد

مي توانيم انتظار داشته باشيم در اليحه بودجه چطور مي كم هيئت اي كه دولت دهد، در آن فرصت

؟ عنوان آن با خير؟ با ذيلش هماهنگ است يا خيررئيسه بايد تشخيص بدهد كه اين منطبق است يا 

؟ تا در نهايت بتواند اعالم نظر كنند؟خيرمحتواش يكي است يا

ر نخست: پاسخ و برجستهآنكه يك نماينده شاخص كه ئيس مجلس و اساساً در رقابتي اي است

مي پيش مي يك فرد برجسته رأي اعضاي.دهند آيد كه دو نفر حداقل نامزد هستند نمايندگان به

هم با رأي نمايندگان انتخاب مي و فردي شوند يعني نمايندگان ويژگي هيئت رئيسه هاي شخصيتي
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مي آنها را در نظر مي و در هر حال كسي كه داوطلب مي گيرند و شود يك بار مسئوليتي را پذيرد

ن اساسي در اينكه اصول قانو. نامه از هيئت رئيسه خواسته امور خيلي دشواري نيست آنچه كه آيين

يا تقديم اليحه رعايت شده اگر رئيس مجلس يا هيئت رئيسه اينقدر قدرت تشخيص نداشته؟خيراند

و يا آيين باشند به اي نامه نظر من بايد خيلي براي آن جامعه تأسف خورد كه در زمينه قانون اساسي

اين در حقيقت گام اولپس. كنند قدرت تشخيص آن را نداشته باشد كه درباره آنها سوگند ياد مي

مي. بود تواند از آنها نكته دوم اين است كه در هر مجلسي اداره قوانين وجود دارد كه هيئت رئيسه

مي دانان نظرخواهي كند، حتي از حقوق هم به خارج از مجلس نظر شما تواند نظرخواهي كند كه آيا

و سرانجام هيئت رئيسه باي د قبول مسئوليت كند اگر ديد اين اليحه قابل قبول است يا نيست

مي. آشكار قانون اساسي زير پا گذاشته شده بايد آن را اعالم كنداي گونه به كه چگونه توان پذيرفت

و هيئت بودجه براي دريافت ميليارداليحهالي در البه و مجلس ها يورو به دولت مجوز داده شود

ا رئيسه اين را نفهميده توانستند تشخيص بدهند؟ چگونهمينساسي را اند؟ آيا اصل هشتادم قانون

و اليحه وام دولت را رد كردند هيئت رئيسه. نمايندگان صدر مشروطيت اين موضوع را فهميدند

اص مجلس چطور مي و پنجاهوتواند بگويد كه من اين . فهمم ودوم قانون اساسي را نميل هشتادم

و التزام به قانون اساس درپس به باور من اراده اجرا و اين واقع ريشه همهي در مجلس وجود ندارد

را. فسادها در اين كشور است اما در مورد شوراي نگهبان كه اشاره كرديد آنها بايد اين تخلفات

پا. البته مدعي اصلي بايد مجلس باشد. كنترل كنند يعني اگر دولتي قانون اساسي را خواست زير

و بيشترين كنترل را درباره تخلفات دولت از بگذارد نمايندگان مجلس بايد مدعي حقوق  مردم باشند

يك تجربه. دار باشند نامه داخلي يا قانون اساسي خود نمايندگان بايد عهده آيين اي در دوران ما

و دوم پس از انقالب داريم كه نمايندگان مجلس نه تنها با بحث و سخنراني مجلس اول ها جلوي ها

ميگرفتند، چنين لوايحي را مي رفتند به شوراي نگهبان براي جلوگيري از تخلف از قانون بلكه

و دوم چند بار شوراي نگهبان اليحه بودجه را برگرداند. اساسي هللا زماني كه آيت. در مجلس اول

صافي گلپايگاني دبير شوراي نگهبان بودند، گفتند اين اليحه بودجه طبق قانون تصويب نشده، ولي

ب بهمتأسفانه در ادوار و عمالً مجلس،ها دليل دخالت دولت عدي هم گسست ها تابع شيرازه مجلس از

مي دولت شدند كه هر كاري مي و امروز به فجيع خواهند و كنند ترين وضعي مجلس تابع دولت شده

مي. اختيارات قانونگذاري را به دولت داده است ها دهد كه دولت برود ميليارد وقتي مجلس مجوز

و اصل هشتادوپنجميورو وام بگي در زمينه ممنوعيت قانون اساسي رد اختيار قانوني تصويب وام

گويد مجلس نبايد اختيارميقانون اساسي چون اصل هشتادوپنجم،تفويض اختيار را زير پا گذاشته

و شگفت انگيز قانونگذاري را تفويض كند درحالي كه عمالً اين تفويض اختيار به دولت صورت گرفته

مياست حا و گويد كه مجلس اختيارات قوه مجريه را محدود كردهال دولت اينجا مدعي مجلس است
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در اليحه هدفمند. هاي گوناگون به دولت واگذار شده استو حال آنكه اختيارات قوه مقننه در زمينه

از كردن يارانه و نظارتي سوي مجلس در اختيار دولت ها نيز ارقام نجومي بدون كمترين كنترل

ميگ آن ذاشته شده كه هر كاري در كند، در اين اوضاع، مردمبخواهد با و قانون اساسي ساالري

و خيال است و نمايندگان. اين كشور خواب به باور من بيشترين مشكل از هيئت رئيسه مجلس

. انضباطي مالي در اين كشور به اين روز رسيده است سرچشمه گرفته كه بي

ميخصوص قوه قضائدر: پرسش در خواستم ايده يه خصوص رويكرد قانون اساسي بدانم بـا تان را

و بدنـه قـوه قضـائيه ئيهخصوص انتخاب رئـيس قـوه قضـا توجه به اينكه مدل قانون اساسي ما در

خصـوص بودجـه قـوه قضـائيه مـا چالشـي داريـم بـه متفاوت از خيلي از كشورهاي ديگر است در

اب صورت كه پيشنهاد اين و و تصويبهنده بودجه كننـده مجلـس اسـت آيـا ايـن تكارش با دولت است

نظـر شـما شـيوه اي كه قانون اساسي ما در پيش گرفته براي تصويب بودجه قوه قضـائيه بـه شيوه

؟خيردرستي است يا 

و. ساختار قوه قضائيه را قانون اساسـي تعيـين كـرده اسـت: پاسخ اگـر ايـن سـاختار بـا صـداقت

و بدون دستكاري به يك قوه قضائيه مستقل داشته درستي اجرا شود همين كافي است براي اينكه ما

هاي مجلس زير پـا گذاشـته ولي اصول قانون اساسي درباره قوه قضائيه نيز در قانونگذاري،باشيم

ازدر. شده است خصـوص بودجـه هـم يـك قـانوني تصـويب شـده بـه نـام قـانون وصـول برخـي

ميدرآمدهاي دولت كه حاال اين عنوان كج قـانون ديگـري. گيرد، مشـخص نيسـت اي قانونگذاري جا

كـه مجلـس يـك سلسـله 1380ولت مصوب سالدبخشي از مقررات مالي داريم به نام قانون تنظيم

و آمدهايي را برخالف اصل پنجاه در وسوم قانون اساسي به قـوه قضـائيه داده تـا خـودش وصـول

ني قوه قضائيه هزينه دادرسي را باال برد درحالي كه كه اخيراً رئيس كنو چنان،خودش نيز هزينه كند

و  هزينه دادرسي بايد طبق قانون تصويب شود يعني بايد قانون آيـين دادرسـي را مجلـس تصـويب

اي از كشـورها دادرسـي مجـاني اسـت يعنـي كسـي كـه در پـاره. هزينه دادرسي را هـم معـين كنـد 

و دادخواهي كند اين وظيفه دولخواهد مي و حاكميت است كه موجبات رسيدگي به تظلم طرح دعوا ت

ولي اينكه بر چه مبنايي مجلس به رئيس قـوه قضـائيه مجـوز داده كـه،و دادخواهي او را فراهم كند

در در هر حال هزينه. درآمدهاي خودش را تا اين اندازه باال ببرد روشن نيست هاي قوه قضائيه هـم

و مجل بهاليحه بودجه ساليانه بايد ديده شود و وس بر آن نظارت كند ويـژه بـر ايـن بودجـه تحقيـق

م و و سودمند بودن اين بودجه را در راستاي برگزاري دادرسي تفحص كند هـاي عادالنـه ؤثر بودن
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.در كشور احراز نمايد

و مجلـس بايـد آن را رد يـادر: پرسش خصوص اليحه بودجه فرموديد كه دولت بايد پيشنهاد بدهـد

در صوص لوايح ديگر اينخدر. تصويب كند و ممكن است اصالحاتي در مجلس خصوص گونه نيست

از با مروري بر قانون اساسي مـي.هم نريزد آن صورت بگيرد كه شاكله قانون به بينـيم كـه تعـدادي

اصول قانون اساسي اجرايش منوط به تصويب قوانين ديگر شده مثل اصـل هشـتم قـانون اساسـي 

ن در و و غيره خصوص امر به معروف و مثالً شيوه كار وزارتخانـه ... هي از منكر يا اليحه بودجه هـا

و از اين موارد كه توسـط قـانون  و تعدادشان، تعداد شوراهاي فرعي، شوراي امنيت ملي وظايفشان

در ساير مـوارد نيـز اگـر. اساسي معين شده كه مجلس بايد در مورد آنها به تصويب قانون بپردازد

توانـد در عمـوم يكم قـانون اساسـي مجلـس مـي ته باشد با توجه به اصل هفتادوقانوني وجود نداش

خواستم نظرتان را بدانم كه آيا اگر در اين موارد مجلسمي. مسائل كشور به تصويب قانون بپردازد

يـا اگـر. قانوني تصويب نكند آيا دولت موظف است كه در حد اجراي امـور خـودش تصـميم بگيـرد 

در اليحه مي اي آورده به مجلس، مجلس در تصويب آن تعلل وقت آن را نـدارد،دليل كثرت كار كند يا

نامه، بـه تمشـيت تواند با تصويب آيينو كار اجرايي امور كشور به روي زمين مانده، آيا خودش مي

آن بپردازد يا بايد منتظر تصويب اليحه در مجلس باشد يا اينكـه بـا توجـه بـه برخـي از نظـرات بـه 

ر سهرهبري و از آنجايي كه رهبري تنظيم قواي به جوع كند عهده دارد از آن طريق اقدام كنـد گانه را

مي يا به  گوييد؟ ترتيب ديگري كه شما

قوه مجريه در هيچ شرايطي حق قانونگـذاري. پاسخ به اين پرسش همان اصل تفكيك قواست: پاسخ

و عهـده رئـيس مجريـه بـه اعمـال قـوه:گويـد مـي قـانون اساسـي چون اصل شصتم،ندارد جمهـور

و جايي كه قـوه مجريـه،وزراست بنابراين قانونگذاري در هيچ شرايطي در اختيار قوه مجريه نيست

وجـود تفكيك قوا بـه. دست گيرد استبداد محض است بتواند قانونگذاري كند يا اختيارات مجلس را به

هـم قـانون اساسـي وهشـتم د، اصـل پنجـاه آمد براي اينكه اختيار قانونگذاري را از پادشاهان بگيرنـ 

كه صريحاً مي انجـام اسـت از نمايندگان برگزيده مردم مشكل گويد اعمال قوه مقننه از طريق مجلس

و مجلـس اي مـي شود پس هيچ مقامي غير از مجلس حق قانونگذاري ندارد اگر دولت اليحـه مي دهـد

ر تصويب نمي و حق ممكن است بگوييد كه روند.د آن را داردكند اوالً مجلس حق دارد تصويب نكند

و مجلـس اسـت  و دولتـي. تصويب طوالني است خوب اين ايراد كـار دولـت يعنـي اگـر يـك مجلـس

افتند تـا برونـد در صـف نامه داخلي پيشرفته انجام شود اين همه لوايح عقب نمي كارشان با يك آيين

و دهـد بـي وايحي كـه دولـت مـي قرار بگيرند، اينها به سبب ايـن اسـت كـه بخـش زيـادي از لـ  ارزش
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ها، چه اندازه وقت مجلس را اين اليحه گرفت، انگيز است مثل همين اليحه هدفمند كردن يارانه فسادبر

يك بخشي از هزينه و درآمـدها را در ايـن اليحـه اصالً چرا دولت آن را از اليحه بودجه جدا كرد هـا

ه هاي پنجاه اين خالف صريح اصل. آورد و وقتي كـار مجلـس. پنجم قانون اساسي است شتادوودوم

ده شود كه به اليحه هدفمند كردن يارانه اين مي و ها اليحه از اين دست، طبيعي اسـت ها رسيدگي كند

. هاي انحراف از قانون اساسـي تلقـي كنـيم بنابراين اينها را بايد نشانه. رسد كه به وظيفه خودش نمي

مي از همين رو بيشتر قوانيني كه در و يـا زيانبـار هسـتند مجلس تصويب يـك رشـته. شوند بيهوده

مي تصميم شوند درحالي كـه اينهـا هاي ديگر در مجمع تشخيص مصلحت به نام سياستگذاري گرفته

يك گروه انتصابي در امر قانونگذاري دخالـت كننـد  متأسـفانه. همه تجاوز به قانون اساسي است كه

دا همين برنامه پنج يك ديباچهساله كه االن هـاي كلـي اي در آن وجود دارد به نـام سياسـت ده شده،

.شوم وارد آن نمياما چون بحث امروز من نيست،اينها همه تجاوز به استقالل قوه مقننه است. نظام

و پرداخت وام بايد بـه: پرسش صـورت يـك شما فرموديد طبق اصل هشتادم قانون اساسي دريافت

مي،ييداليحه جداگانه به مجلس بيا دانيم كه بودجه سندي اسـت كـه بايـد تمـام ولي از طرف ديگر ما

و خرج داخل آن آمده باشد هم ديگر نمي. دخل و خرج بنابراين اينها با خوانند، اگر بخواهد تمام دخل

مي در اليحه بياييد بايد حتماً وام و پرداخت و مسئله اين است هايي كه دريافت شود نيز داخلش باشد

ميكه جام طـور اي جداگانـه داشـته باشـند همـين ها اليحه افتد اگر ما بگوييم وام عيت بودجه به خطر

هم در صورتيييدانيم كه مديريت دارا مي و بدهي دولت به ها ها را براي صورت جداگانه اليحه كه ما

مي وام در ها داشته باشيم، با مشكل مواجه د كـه آمدهايي وجـود داشـته باشـن شود چون ممكن است

و بتـوانيم حـذفش كنـيم، ولـي اگر ما داخل بودجه ببينيم، ديگر الزم نباشد كه اين وام ها گرفته شوند

و بـدهيييصورت جداگانه بينيم بايد اين وام گرفته شوند بنابراين مديريت دارا اگر به هـاي دولـت ها

به شود اگر اليحه وام با مشكل مواجه مي  صورت جداگانه بياييد؟ ها

و نياز به اجتهاد نـدارد مـاده: پاسخ نامـه داخلـي مجلـس شـيوه آيـين) 212(پاسخ شما ساده است

مي قانون اساسي اجراي اصل هشتادم و هـا، گويد كه در تمام موارد مذكور يعنـي وام را تعيين كرده

تصـويب آن را مجلـس كنـد تـا دولت موظف است متن تفصيلي آنها را همراه با اليحه قانوني تقـديم 

به بنابراين نمي.دكن صورت مجوز چـون مجـوز دادن غيـر شود وام را ببريم در اليحه بودجه آن هم

و اينها نقض اصـل ولي اكنون آنچه در البه،از تصويب است هـاي الي اليحه بودجه آمده مجوز است

و پنجاه و هزينهاز. ودوم قانون اساسي است هشتادم .تهاسـ سوي ديگر اليحه بودجه سند درآمدها
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يك ميليـون تومـان حقـوق. شود وام درآمد محسوب نمي يك كارمند دولت را در نظر بگيريد كه شما

يك اجاره يك هزينه دارد و هاي تحصيل بچه خانه دارد حـاال اگـر ايـن كارمنـد دولـت ... هايش را دارد

مي10برود  هم وام بگيرد آيا اين را ايـن را بايـد پـس تواند درآمد تلقي كند؟ نه، چـون ميليون تومان

را. شودد تلقي نميمبدهد، پس اين درآ به اين دليل است كه اصل هشـتادم قـانون اساسـي بحـث وام

و ماده  بنابراين اگـر دولـت بـا،حلش را مشخص كرده است نامه داخلي نيز راهنيآي) 212(جدا كرده

از آيين) 212(و ماده قانون اساسي رعايت اصل هشتادم داخل يا خارج بگيرد بايـد نامه داخلي وامي

و شـيوه بـاز  در محل هزينه كردن آن را در اليحه بودجه ساليانه مشـخص كنـد پرداخـت آن را نيـز

و مجلس آن را تصويب كند اليحه بودجه پيش ها در اختيار شـركت نفـت يـا ولي اكنون اين وام،بيني

و اينها واممي ها، سازمان گسترش با اختيارات مطلق قرار ها، شهرداري ديگر شركت هـا را بـه گيرند

مي دلخواه هزينه مي و بهره آنها بر دوش ملت قرار و سپس بازپرداخت اصل و مجلس هـم كنند گيرد

و اين به معني نفي قانون كوچك .است اساسي ترين نظارتي بر آنها ندارد

مي پرسش من در زمينه اصل پنجاه: پرسش اليحه بودجـه«گويد ودوم قانون اساسي است اين اصل

ميبه دولتاز طرف  حضـرتعالي هـم دو سـه بـار فرموديـد كـه.»...شـود ترتيبي كه در قانون مقرر

رسـد اينجـا ارتبـاطي بـا قـانون نظـر مـي كه بـه مربوط به قانون محاسبات عمومي است در صورتي

و جاي قانون جامعي كه مرتبط بـا نظـام بودجـه  خـالي ريـزي باشـد محاسبات عمومي نداشته باشد

و نظـارت است چون خود بودجه قـانون.ريزي چهار مرحله اصلي دارد شامل تهيه، تصـويب، اجـرا

هم شامل مرحله اجراست و راهبردي امـا در مـورد،محاسبات عمومي عمدتاً مربوط به نظارت بوده

و در اين زمينـه خـأل وجـود دارد  و تصويب بودجه حكم قانوني ندارد نظـر بنـابراين بـه. مرحله تهيه

، ايـن بـوده كـه بعـداً يـك»شـود ترتيبي كه در قانون مقرر مـيبه«رسد قصد قانونگذار از عبارت مي

و در آنجـا قانوني تصويب شود كه مرتبط با همين بودجه ريزي باشد، تحـت عنـوان قـانون بودجـه

و خيلي از بحث هـايي كـه االن مطـرح اسـت در مـورد كسـري بودجـه، خيلي از مسائل روشن شود

و ضو و قضـائيه و حتي اينكه بودجه قـوه مقننـه و استاندارد خود بودجه ابط كلي تهيه بودجه، قالب

و مجلس تا چه حد بتواند در  دستگاهي مثل مجمع تشخيص مصلحت چگونه باشد چه كسي تهيه كند

و مسائلي از اين قبيل در آن قانون تعيين شوند حاال سؤال اين است كـه آيـا  و تصرف كند  آنها دخل

 ريزي خالي است؟ مصر هستيد روي همان قانون محاسبات يا اينجا جاي قانون بودجههم شما باز

سال مشروطيت را پشت سـر گذاشـته70ما 1358در زمان تصويب قانون اساسي در سال: پاسخ

و بودجه يعني در حقيقت كشور ما اكنون صد سال است به ظاهر نظام مردم؛بوديم هـا ساالري دارد
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م و مجالس نيز رسيدگي كردهبه اند در اين زمينه مـا دو قـانون داريـم يكـي قـانون جلس تقديم شده

يكي هـم كردهاست كه شيوه تدوين بودجه را در آن مشخص 1349 سال محاسبات عمومي مصوب

و بودجه كل كشور مصوب سال  اين دو قانون در زمان تصويب قانون اساسـي 1351قانون برنامه

در بنابراين اصل پنجاه.دان وجود داشته واقع ارجـاع بـه قـوانيني داده كـه وجـود ودوم قانون اساسي

ايـم اگـر ها داشـته بسياري از قوانين را ما از گذشته. شوندباند نه قوانيني كه در آينده تصويب داشته

جـه مـا اين قوانين ايراد دارند، حرفي نيست دوباره دولت اليحه بياورد تا در مورد شيوه تـدوين بود 

امـا. اي نياورده اين قـوانين بايـد اجـرا شـوند ولي تا زماني كه اليحه،تري داشته باشيم قوانين جامع

و مجلس به قوانين عمل نمي به دولت و اليحه بودجه سـروته تصـويب اي بـي صورت يـك اليحـه كنند

و هزينه مي ازا در آن معلومه شود كه نه كسري بودجه در آن معلوم است نه درآمدها است انبـوهي

و آيين قانونگذاري در اليحه بودجه انجام مي . نامه داخلي اسـت شود كه خالف صريح قانون اساسي

از همين رو براي اينكه در تصويب بودجه اصول علمي رعايت شـود چنـد سـال پـيش در پاسـخ بـه

و بهـره گـرفتن از آيـين درخواست كميسيون آيين مجلـس ملـي نامـه داخلـي نامه داخلي، با بررسـي

نامـه ولي كميسيون آيين،نامه داخلي گردد فرانسه موادي را ارائه كردم كه جايگزين مواد كنوني آيين

ولـي بـراي آگـاهي،مـواد پيشـنهاد شـده را بايگـاني كـرد ها نيسـت ايـن دنبال اصالح روش چون به

و اكنون نيـز اصـرار دارم مـ  واد مربـوط از دانشجويان آن را در مجله حقوق اساسي منتشر ساختم

و تصويب آن در مجلس آيين نامه داخلي هر چه زودتر بازنگري شوند تا روند تنظيم اليحه در دولت

يك روش معقولو در چارچوب اصل پنجاه و .پذيرفته شده باشدو دوم قانون اساسي

يك سؤال اجرايي است اگر ما تفسير شما را بپذيريم كه حق مجلس در رسـيدگ:پرسش ي سؤال من

اي لحـاظ اجرايـي دچـار گـرهو تصويب اليحه بودجه فقـط در حـدود رد يـا تصـويب كـل اسـت بـه

سه نمي يك سال تصويب بشـود شويم؟ يعني ممكن است مثالً سال طول بكشد تا اليحه بودجه براي

و تصـويب بودجـه چـه مكانيسـمي طراحـي  در كشورهاي ديگر كه چنين روالي دارند براي بررسي

كه كرده  با اين مشكل مواجه نشوند؟اند

هايي در نظر گرفته شده كه دولت از نظر بودجـه بالتكليـف نباشـدحل نامه داخلي راه در آيين:پاسخ

سهحل آن راه هم اين است كه ماه قبل از پايان سال، اليحه دولت بايـد داده شـود تـا مجلـس وقـت ها

و تصويب اليحه را داشته باشد اي. كافي براي رسيدگي ن موضوع مـورد توجـه قـوانين مـا نيـز پس

و مجلس كار خودشان را به مي،موقع انجام دهند بوده كه دولت گوييد مجلـس ممكـن اسـت اما اينكه
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چـون مجلـس اگـر بخواهـد فقـط مهـر تأييـد بزنـد ديگـر نظـام. رد كند حق مجلس است كه رد كنـد

و مفهوم ندارد مردم اما در سابقه كشور ما اين بـوده كـه،مجلس حق دارد كه رد بكند. ساالري معنا

دو بودجه يك مي دوازدهم يا و دوازدهم تصويب كردند بـراي اينكـه دولـت در اضـطرار قـرار نگيـرد

مي هاي غير دست به كار يك قانوني نزند مي آمدند و مـي دوازدهم تصويب گفتنـد مـثالً بودجـه كردنـد

ال كنيم تا براي يازده فروردين را تصويب مي و كسـر بودجـه را ماه ديگر يحه بودجه طبق قانون تهيه

د بنابراين اين فرمول،مشخص بكند و بـه بـاور مـن اگـر هم وجود دارد و مجلـس صـادقانه ها ولـت

هـا در سـه دهـه گذشـته مشكل در اين اسـت كـه دولـت. كنند هيچ مشكلي وجود نداردبخواهند عمل 

و مجلس هم به آنه نخواستند پايبند به قانون باشند بيها و در نتيجه اين درو بنـدا مجوز دادند بـاري

را البته در نظام. وجود آمد كشور به هاي پارلماني ديگر مثل انگلستان يا فرانسـه دائمـاً قـوانين خـود

در بازنگري مي به كنند سال پـيش اسـت 100حالي كه برخي قوانين ما مثالً قانون انتخابات ما متعلق

و از طـرف ديگـر آيـين انتخابـات برگـزار نمـي با اين قانون انتخابات اصـالً  نامـه داخلـي آنهـا شـود

تري براي قانونگذاري در نظر گرفته كه مـا هـم بايـد از تجربـه ايـن كشـورها بهـره هاي ساده شيوه

كا،گيريم .شوندر نشده بايد قوانين كنوني رعايت ولي تا اين

يك:پرسش بويسؤال اول كشناظر به اين است كه مبناي تهيه و يكـيودجه ر قانون محاسبات است

و بودجه است يك وحدت رويه.هم قانون برنامه اي بين اين قـوانين هسـت يـا سؤال اين است كه آيا

گيري اين قوانين يكسان است يا در خود قوانيني كه مبناي تهيه بودجـه هسـتند نيـز آيا جهت؟نيست

و اختالالتي وجود دارد كه اين اشكاالت در  اين احكام ناظر بر بودجه منجـر بـه اخـتالل در اشكاالت

و تصويب بودجه مي هـاي بودجـهيك سؤال نيز اين است كه شما فرموديـد تبصـره. شود روند تهيه

ميبه. اصالً الزم نيستند رو طور كلي ما و باشـيم هاي بودجه داشـته كرد نسبت به تبصرهيتوانيم دو

هــاي بودجــه يكســريي كــه معتقــد اســت تبصــرهآنهــا را از همــديگر متمــايز كنــيم، يــك رويكــرد

و تهيه بودجه هستند قانونگذاري ازيك رويكرد هم اين است كه مـي. ها در مورد اجرا گويـد حـداقلي

از هاي بودجه الزم است براي اينكه برخي از اين تبصره اين تبصره هاي بودجه نحوه مصرف برخي

مي رديفدركهرا مواردي حاال سؤال من اين است كه شـما هـم بـاور. كند هاي پايين آمده مشخص

ا بعضيداريد كه  يد يا معتقديد كه كالً بايد حـذف در بودجه بياكه هاي بودجه الزم است تبصرهيناز

به يك سؤال ديگر ناظر به اين است كه برداشت. شوند هاي غلطي در مجلس از خود سند وجود دارد

ال اين شـود تبـديل بـه يحه بودجه در مجلـس كـه تصـويب مـي صورت كه تصور بر اين است كه اين

و نوعي وظيفه قانونگذاري بـراي مجلـس اسـت قانون بودجه مي نماينـدگان بـه اسـاس ايـنبر. شود

و تصرف را در اين سند بودجه ايجاد كنند حاال من سـؤالم خودشان اختيار مي دهند كه هر نوع دخل
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و تصرف در سند بودجـه آيـا اين است كه واقعاً اين مشكل كه در مجلس وجود دارد نسبت به دخل

 بيشـتر به اين دليل نيست كه برداشت غلطي نسبت به اين سند وجود دارد كه مـا از ايـن سـندي كـه 

و هزينه جنبه پيش يك تصور قانون ايجـاد مـي بيني درآمد و نماينـدگان مجلـس هـم ها را دارد كنـيم

كـه عهده مجلس است پس اين اختيار را دارنـدبهتصورشان بر اين است كه چون وظيفه قانونگذاري 

هم وارد  در كشـورهاي ديگـر چيـزي كـه در ايـن زمينـه وجـود دارد. شونددر همه جزئيات بودجه

و بودجه به اين شكل ممكن است بيشتر در ايران وجـود  و قانون بيشتر سند بودجه است يعني سند

بوتداشته باشد در كشورهاي ديگر بيش دجـه وجـود دارد عنـوان هـم اليحـه تقسـيمر لـوايح تقسـيم

توانـد در كشور ما اين برداشت غلط وجود دارد كه نماينده مجلس مـي. بودجه است نه قانون بودجه

و تصرف كند و. در همه جزئيات دخل وظيفه مجلس فقط بايد تصويب يا رد كـل سـند بودجـه باشـد

و ديد در نظريه يك رويكرد هم كه هاي بودجه هاي خـود را بـه همـراه دولت بايد راهبرد گاه اين است

و نماينـدگان مجلـس در نهايـت ايـن  بودجه براي هر كـدام از ايـن راهبردهـا بـه مجلـس اعـالم كنـد

و يا رد مي  كنند؟ راهبردها را يا تصويب

به:پاسخ و قانون برنامه در اين زمينه نظر من مقررات موجود بودجه يعني قانون محاسبات عمومي

داليلـي هـا بـه ولي دولـت،اگر صادقانه به آن عمل شود كاستي چنداني در آنها وجود نداردو بودجه 

تـر از قـانون كامـل 1349اوالً قـانون محاسـبات عمـومي سـال. ند اين قوانين را اجرا كننـدهخوا نمي

از 1366محاسبات عمومي سال  هم مقايسه كنيد يـك بخشـي و شما اين دو قانون را بگيريد با بوده

كه 1366دانم به چه دليل در اين قانون سال را نمي 1349انون محاسبات عمومي سالق حذف كردند

و من بعيد مـي هايي بود براي اينكه بودجه درستيك مكانيسم دانـم ايـن كـار از روي تر تنظيم شود

مي. اهمال يا اشتباه شده باشد خو اينكه به مجلس اين فرصت را و دشـان دهند كـه وارد بنـدها شـده

و مجلس در مورد قانون بودجـه پيشنهاد بدهند، اين در حقيقت به خاطر اين است كه مسئوليت دولت

و تابع نظام قـانون اساسـي نيسـتند، بنـابراين عمالً اين دولت. لوث شود ها فلج هستند چون قانونگرا

هم در قانون مي مجلس را كننـد كـهم مـي ترتيبـي فـراه كنند يعنـي زمينـه را بـه شكني با خود شريك

هم وارد اين روند انحرافي شوند در حالي كه اگر يك دولت پايبندي به قانون داشت اجـازه نمايندگان

و تحمل نمي نمي ميو كرد كه مجلس از حدود اصل پنجاه داد گفـت يـا دوم قانون اساسي خارج شود،

و تصويب كن يا رد كن و بندي حتي گونه تبصره بنابراين هيچ. رسيدگي يك كلمـه را مجلـس حـق اي

و هزينهبر ندارد به اليحه بودجه اضافه كند براي اينكه اليحه بودجه در هاست يا بايد گيرنده درآمدها

كنـيم اين را تصويب كنند يا رد كنند اينكه بگويند در اين شهرستان سد ساخته شود تـا مـا تصـويب 
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يك كانال آبياري درست يكآنجا كنـيم ايـن ديگـر شود تا ما تصـويب دانشگاه درست شود يا آنجا

مي اليحه بودجه نمي بنـابراين دولـت حـق نـدارد در اليحـه. كند شود اين كار مسئوليت دولت را لوث

و قانون بياورد چون اليح يكهبودجه تبصره، بند، ماده در بودجه حالي كه قانونگـذاري شوري است

دو يينآ) 134(هاي مقرر در ماده بايد در هر مورد با ويژگي و و اگـر دولـت. شوري باشـد نامه مقيـد

ميتابع قانون اساسي شود، آن هم گرفته را وقت جلوي نمايندگان شود آنهـا هـم حـق ندارنـد چيـزي

اي را كـه ايـن روزهـا وزيـر بودجـه در اينجا مناسبت دارد اليحه. عنوان بند يا تبصره اضافه كنند به

و گزارش آن را تلويزيون بـي كار انگلستان به مجلس دارايي حزب محافظه سـي پخـش بـي تقديم كرد

هم وجود دارد همين اليحه كرد در سايت مي بودجه حزب محافظه ها و براي مـا كار تواند براي ايران

يك مدت زمـاني را در نظـر گرفتـه  و سپس الگو باشد كه اين دولت نخست كسر بودجه را معين كرد

بهبراي اين ب كه كسر بودجه را كـار داده دقيقـاً ارقـام كند در اين اليحه كه حزب محافظهرطرف تدريج

و راه دو هاي جبراني را پيش كسري بودجه را مشخص كرده بيني كرده مثالً گفته سـن بازنشسـتگي

و ديگر حقوق جديدي به يـك كارمنـد ديگـر يابد براي اينكه يك كارمندي كار تا سه سال افزايش  كند

ز. ندهيم مي ها را صرفه يادي از هزينهبه اين ترتيب بخش از آنجا كـه در انگلسـتان رشـد. كنند جويي

و به بچه جمعيت منفي است به خانواده مي ها ولـي،دادنـد شدند يـك كمـك هزينـه مـي هايي كه متولد

مي دليل كاهش درآمدهاي دولت حزب محافظه اكنون به مي گويد ما به خانواده كار كه هايي كمك دهيم

م بهنياز به كمك افـزوده خريـد يا در مورد ارزش. دهيم طور عموم به همه نمي الي داشته باشند يعني

مي كاالها گفتند ما ارزش  بنـابراين، ايـن اليحـه. زننـد بريم يعني بـه توليـد صـدمه نمـي افزوده را باال

و به مجلس ارائـه داده نمونـه اي كه حزب محافظه بودجه الر سـا اي از بودجـه مـردم كار تدوين كرده

و ضمناً روش هـاي جبـران كسـر بودجـه را هـم تعيـين كـرده است كه كسر بودجه را اعتراف كرده

توانـد چه رقمي اسـت؟ هـيچ كـس نمـي 1389ولي شما بفرماييد كسر بودجه دولت براي سال،است

و قـانون،بدهداين را پاسخ  براي اينكه روند رسيدگي به اليحه بودجه طبق قانون محاسبات عمـومي

هم اختيارات گستردهبر و بعد و بودجه انجام نشده است و دولـت عمـالً نامه اي به دولـت داده شـده

و قاعده شـما فكـر.تواند برود از هر جايي كـه بخواهـد وام بگيـردمي؛اي نيست پايبند به هيچ قانون

مي ها با بهره كنيد اين وام مي و بنـدي شوند به مصلحت كشور هستند؟ هيچ هاي سنگين كه گرفته قيد

و سـپس  و بعـد ميـزان بهـره آن چـه رقمـي باشـد در آنها وجود ندارد كه از كدام بانك وام بگيرنـد

و از چه محلي بازپرداخت شوند و ايـن مجلس كوچك. چگونه هزينه ترين نظارتي بر اين امور نـدارد

هم دريچه. برانگيز است ها فساد روش مي متأسفانه شوراي نگهبان بيكند اي را باز قانوني، ايـن براي

گر اي است كه بايد اين واقعيت جلسه . چه ايـن سـخنان بايـد در تلويزيـون مطـرح شـوند ها را بگوييم

به شوراي نگهبان به استقراض او هاي خارجي پنهان يك ايراد مـيرصورت و اق مشاركت فقط گيـرد




	 �و����� __________________________________________________���������را�ا ��

و مثل اينكه اصل هشتادم گويد اين وام مي شـوراي. اساسي وجـود نـدارد قانون ها جنبه ربوي دارد

و قانون اساسـي بـراي خـودش قائـل نيسـت  نگهبان مسئوليتي براي جلوگيري از مغايرت مصوبات

مي مي آيا ممكن. آور است چقدر تأسف شما ببيند. خواهد بگيريد ربوي است گويد اين وام خارجي كه

يك دولتي برود از خارج وام بدون بهره بگيرد؟ مي! است يد به دولت جمهـوري اسـالميآ كدام بانكي

و بهره مي. نگيرد وام بدهد شود كه مصوبه خود را بـه البته با اين ايراد ضعيف، راه براي مجلس باز

و در مجمع تشخيص مصـلحت نظـام بگوينـد خـوب خـالف شـرع  مجمع تشخيص مصلحت بفرستد

اس! ولي به مصلحت است اشكال ندارد،است و اصـول قـانون اسـي بـا ايـن يعنـي حقـوق يـك ملـت

مي بند كه بازي پايمال و اين واقعاً براي كشور فاجعه است و دولت شود ميلياردها يورو بدون كنترل

.گيرد نظارت مجلس وام مي

و در مجلـس نيـز تصـور بـر ايـن اسـت مجلـس حـق قانون بودجه:پرسش اي در ايران وجود دارد

در قانونگذاري دارد پس مي و تصرفي خواسـتم يـك اين قانون انجام دهد من مـي تواند هر نوع دخل

هم بگويم كه در نظريه به هاي اصول بودجه نكته ديگر وجـود دارد كـه» اقتدار«نام اصل ريزي اصلي

به مي و مي گويد برتري در بودجه مجلس است يك سوء نظر برداشت نسبت به اين اصـل وجـود رسد

و با هم وجود دارد ميدارد كه اين موضوع در اين نظريه به عث وجود آيد كـه چـون شود اين تصور

هم بايد بپذيرد؟ مربوط به مجلس است پس مجلس مي و دولت  تواند هر باليي بر سر بودجه بياورد

و بگويد چـون قانون اساسي را ايننكنم مجلس اين اصول روش من فكر نمي:پاسخ گونه تفسير كند

هر ما حق داريم تصويب كنيم پس مي ق توانيم هم بكنيمگونه و.انونگذاري قطعاً هيئت رئيسـه مجلـس

مي بسياري از نمايندگان اين واقعيت مي ها را درك كند چـون سـوابق كنند دولت خودش بيشتر درك

بر70تقديم بودجه در ايران به  و در آن هنگام بودجـه. گرددمي سال قبل از انقالب هـا متـوازن بـوده

هم به هر  و مجالس ميكسر بودجه نداشته هـا ولي در سـه دهـه گذشـته دولـت،كردند حال تصويب

هـاي قـانون اساسـي را زيـر پـا اند براي اينكه بتوانند محدوديت مسير اليحه بودجه را منحرف كرده

دهـد ايـن سيما اجـازه نمـيو كار دشواري نيست در اين كشور صدا،ولي بازگشت به قانون،بگذارند

در حرف ميها زده شود تا مردم بفهمند و در اين دولت چه و در سايه پنهان. گذرد اين مجلس كـاري

مي سرپوش گذاشتن است كه اين روش .كند هاي انحرافي رشد

گيـرد در حـوزه فرض بر اين است دولتي كه در رأس امور اجرايي است تصميماتي كه مـي:پرسش
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و حيطه اختياراتش مبتني و استدالل است اجرا و منطق ميتصميماتي.بر عقل بـر گيرد بايد مبتنـي كه

و منطق باشد و تصميماتي بگيرد كه منجر به كاهش.عقل كيفيـت حاال اگر دولتي در رأس امور باشد

 كـار شود يا به مختل شـدن نظـم عمـومي بيانجامـد نظيـر تغييـر سـاعتها خدمات يا افزايش هزينه

ر بانك و يا تغيير ساعت سمي كشـور، تكليـف چيسـت؟ ها يا كاهش ساعات كاركنان در ماه رمضان

د و. كندر حيطه اختيارات دولت ورود پيدا شما فرموديد كه مجلس نبايد ايـن اختيـارات دولـت اسـت

 شود؟كه از اين نوع اتفاقات جلوگيري بيني شده چه مكانيسمي پيش؟تكليف چيست

و استيضاح به مجلس:پاسخ بهو حق سؤال و اين حق اگر به گونه نمايندگان داده شده كـار درست

و نارسايي بر برود بسياري از اين كمبودها مي هاي دولت شأن مجلس فقـط قانونگـذاري. شود طرف

و استيضـاح هـم.نظارت بر اعمال دولت است،صالحيت مهمتر مجلس. نيست دراكنون همين سؤال

د دارد ما سؤال وجو 400: مجالس ما منتفي شده است در دوره گذشته بود كه آقاي حداد عادل گفت

 يك اصل قانون اساسي. چگونه به اين سؤاالت رسيدگي كنيم، نمايندگان بايد حق سؤال داشته باشند

مي نمي را هم گوينـد شـود؟ مـي شود ناديده گرفت، نماينده معترض است كه آقا تكليف سؤال من چه

و زماني سؤالش را مطرح مي از. كند كـه موضـوع منتفـي شـده اسـت در نوبت هستي هـاي راه يكـي

و انگلسـتان اسـت اده اصالح اين قضيه، نگاه به پارلمانس در پارلمـان فرانسـه در هـر. هاي فرانسه

مي اجالس تمام وزرا مي و رديف جلو مي نشينند نخست آيند هم كنار آنها قرار هر نماينده. گيرد وزير

مي5كمتر از در ظرف  مي دقيقه سؤالي را مطرح هم ميايست كند وزير مربوطه و پاسخ در يـك. دهدد

و وزيـران نيـز پاسـخ مـي40تا30روز ممكن است  در انگلسـتان. دهنـد سؤال را نمايندگان بپرسند

اپوزيسـيون. تر است چون مجلس انگلسـتان در واقـع يـك مجلـس نيرومنـد اسـت قضيه خيلي جالب

 در مجلـس ايـران.سيون نـدارد مشـروعيت نـدارديمجلسي كه اپوز،جايگاهي در مجلس ايران ندارد

دركندگان همه مانند شماينما نيان سالن نشستهياه و معلوم چـه گرايشـي داريـد، دام كـ سـت هـريد

يك مجلس بايد اكثريـت كـه قـدرت را در دسـت ها نشسته همين طور روي صندلي اند درحالي كه در

و اپوزيسيون كه مخالف دولـت اسـت در طـرف ديگـر بنشـيند  يك طرف بنشيند ودر. دارد فرانسـه

ميو هر اليحهكنندميانگلستان همه به همين ترتيب عمل  شـود آيد در جلسه علنـي مطـرح مـي اي كه

دانند كه مشخصاً چه مخالفتي دارند يا مشخص است كه مـدافعين چـه ادعـايي نمايندگان مخالف مي

و در آخر معلوم مي در هـر. انـد اي كـه تصـويب شـد چـه كسـاني رأي داده شود به اين اليحـه دارند

و رهبـر اپوزيسـيون بـا همـديگر سـاعت اجالسي نخست و نبـرد مـي وزيـر انگلـيس . كننـد هـا بحـث

و نخست اپوزيسيون اعتراض مي مي كند و سؤال بعد از اينكه اعتراض،دهد وزير پاسخ هـاي رهبـر ها

مي يافتاپوزيسيون پايان  ف رسد به نمايندگان گروه نوبت و هاي ديگر، بنابراين مجلـس عـال، شـاداب
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مي ولي اين آيين،نيرومند است مي 400گويد نامه داخلي كه كنيم ايـن مجلـس ديگـر سؤال را بايگاني

مينكاتي بنابراين اين. تواند نظارت كند نمي هم اصـالح گوييد اينها همه راه كه شما و راهش حل دارد

يك اراده در مجلس باشد كه خواس،نامه داخلي است آيين هـا ايـن مجلـس. تار تحـول باشـد ولي بايد

هم همين مجلس را مي خواهد كه با اين مجلس بتواند هر خالفـي را مرتكـب اراده تحول ندارند دولت

هم كشور را به ركود كشانده و ناكارآمد انتخاباتي و سيستم كهنه چون اين سيستم انتخاباتي،شود

از ها را نمي امكان بازخواست از دولت يك نسخه اي كه در زمينه اصالح قـانون يك مصاحبه دهد، من

و خـواهش مـي  را انتخابات داشتم را تقديم دوست گرامي آقاي دكتر پورسيد كـردم كـنم ايشـان آن

در تكثير كنند، براي اينكه ما برويم به طرف يك راه و اين دور باطل را متوقف كنيم ببينيم حل بنيادي

.يم انجام دهيموانت زمينه اصالح قانون انتخابات چكار مي

در مسـئله بودجـه يـك. من دانشجوي اقتصاد هستم اجازه بدهيد از اين مسير صحبت كنيم: پرسش

ولي اتفاقاتي كه در كشـور،درست است،يابدگويد كه كسري بودجه بايد كاهش اقتصاددان دائماً مي

مي مي به.شود كه دائماً اين كسري بودجه افزايش پيدا كند افتد باعث نگـاه اقتصـادي ايـن قضـيه اگر

ميداشته باشيم يك عدم تعادل اقتصادي داريم، و مسـائل،گوييم اما اگـر ايـن را بـا نظـام پارلمـاني

و يك عدم تعادل سياسي  سياسي ببينيم بايد تكميلش كنيم به اينكه ما يك عدم تعادل اقتصادي داريم

تا.هم داريم اين عدم تعادل اقتصادي تداوم داشـته يعني اول عدم تعادل سياسي است كه منجر شده

مي. باشد هم داريم راهكارهايي كه شما يعنـي. دهيد بـاز هـم در حقـوق اسـتيك عدم تعادل حقوقي

گـوييم اگـر شـرايط بهتـرين ما در اقتصـاد مـي. نمايندگان مجلس بايد به وظايف خودشان عمل كنند

و همـه بهتـرين كـار را انجـام تواننـد واكـنش نشـا باشد، شرايط رقابتي است يعني همه مـي  ن دهنـد

ك،دهند مي بهبنوني، شرايط ما غيررقاولي در اوضاع رسد آنچه را كه باعث شده اينمي نظر تي است

و مديريت است هم باشد، نظام تدبير و عدم تعادل سياسي . عدم تعادل حقوقي شكل گيرد

مق.نظر من مشكل اصلي، عدم تعادل حقوقي استبه: پاسخ به ابتداقننه در وه وجود آمد در انگلستان

و فرانسـه از آن پيـروي كردنـد  قانونگـذاري يـك سلسـله.و بعد همه كشورهاي جهان مانند آمريكا

مي يكي از هدف. هايي دارد هدف يك قاعده كلي گذارد ها برقرار كردن نظم اجتماعي است چون قانون

ا يكي از هدف. كندو همه را منضبط مي را. يجـاد امنيـت در كشـور اسـت هاي قـانون امنيـت عمـومي

بينيـد كـه سـاالري دارنـد برويـد، مـي شما اگر به كشورهايي كه تجربه نظام مردم. برد قانون باال مي

.ا پابرجـا شـده اسـت سـاالري در آنهـ نيرومندترين كشورهاي جهان آنهايي هستند كـه نظـام مـردم 
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ش دليل نبودن مردم شوروي سابق به هـاي قـانون در عرصـه يكي ديگـر از هـدف.دساالري متالشي

و برقراري توازن اقتصادي در كشور. اقتصاد است قوه مقننـه اسـت كـه بايـد بـا. يعني ايجاد عدالت

و نظم اقتصادي را در كشور به ورد، بنابراين نـه تنهـا قـانون در رتبـهآوجود قانونگذاري اين امنيت

اجـراي.د اقتصـاد يـك كشـور را بـه سـالمت برسـاند توانـ آخر نيست، بلكه قانونگذاري است كه مي

مي درست اصل پنجاه يك نظم استواري را در كشور به ودوم در حقيقت كـه معلـوم آورد وجود تواند

ب ميهشود دولت درآمدها را از كجا و آيـا كسـري بودجـه دست و در چه راهي بايد هزينه كند آورد

ن بودجه؟دارد يا ندارد البتـه در جريـان رسـيدگي بـه اليحـه بودجـه مسـائل؟دارداش توازن دارد يا

مي اقتصادي به آيا عملكردهاي دولت اقتصـاد كشـور را تضـعيف يـا تقويـت. شوند طور جدي مطرح

ما هايي كه در سه دهه گذشته تصويب شده بر پايه تثبيت اقتصاد دولتي بوده كند اين بودجه مي و اند

جا مي يك بيكاري بيـداد،اقتصاد كشور اگر امروز ويران است. معه استدانيم اقتصاد دولتي سرطان

و كارگران در حد بسيار پايين است،كند مي كننـده كاالهـاي كشور مصـرف،كارآيي كارمندان دولت

مي،وارداتي است شود اينها همه مربـوط بـه اقتصـاد بخش عمده درآمدهاي كشور به واردات تبديل

د و اين اقتصاد دولتي ازر اليحه بودجه كشور پايگاه دارد، بنابراين اقتصاد را نميدولتي است شـود

هم دارند و اينها ارتباط تنگاتنگ با درسـتي اجـرا اما گر اين اصول قانون اساسي بـه،حقوق جدا كرد

عيت اقتصـادي ولي ساختار قوه مقننه آشفته است كه اين وضـ،شود شوند اقتصاد كشور شكوفا مي

. وجود آمده است نابسامان در كشور به

مي:پرسش مي اين حقوقي كه شما از آن صحبت از كنيد در فضايي قابليت اجرايي پيدا كند كه كشور

را.وضع موجود خيلي فاصله بگيرد شما فرموديد كه از همان زمان كه آقاي موسوي اقتصاد دولتي

يك جوري است كه قانون به  گويـد كـه شـما نماينده مـي برقرار كرد از طرف ديگر نظام انتخاباتي ما

مديريت درآمـدهاي نفتـي مفهـوم.ولي مكانيسم انتخاب او محلي است،هاي ملي داشته باشيد دغدغه

و بايـد،نامشخصي است ولي از آن طرف مشخص است كه مال كل ملـت اسـت پـس خـاص نيسـت

و اين منظور من اين است كه با نظام تدبير موجود مسئله حقوقي قابل دستيا.مديريت شود بي نيست

و ما بايد اول.وضعيت موجود كامالً طبيعي است و دولت همين است يعني انتخاب عقاليي نمايندگان

و نمايندگان بتوانند آنچه را كه شما مي . ييد عمل كنندگو آنها را اصالح كنيم تا فضا ايجاد شود

و مردم:پاسخ مي. قانونساالري يعني حكومت مشروطيت كه من بن پذيريم ،بستي در مجلـس اكنون

و كشور به مي دولت و اصول قانون اساسي ناديده گرفته را ولـي راه،شوند وجود آمده حـل بنيـادي

و عادالنـه مـي  و برگزاري انتخابات آزاد و بيشـتر بحـران اصالح قانون انتخابات هـاي موجـود دانـم
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با،مربوط به شيوه برگزاري انتخابات است يـد نسـبت بـه تخلـف از قـانون ولي به هـر حـال اكنـون

و اگر صداو و ايناساسي انتقاد كنيم دولـت،گونه سانسور خبري وجود نداشت سيما در كنترل نبود

. ها ادامه حيات دهند شكني توانستند در پناه اين قانون نميو مجلس

و رفتـار عقاليـي دو مفهـوم: پرسش م در دانـ نمـي. متفـاوت هسـتند به لحاظ اقتصادي رفتار منطقي

هم هست يا نيست در اقتصاد مي يـك. ولـي عقاليـي نباشـد،كرد كه منطقي باشـديشود كار حقوق

يك نماينـده مجلـس پايبنـدي بـه مثال از ديد حقوق دانان احتماالً منطقي اين است كه مهمترين وظيفه

ياشـورهكچـه در ايـران مثـال چـه در براي گرديم اما موقعي كه برمي،اصول قانون اساسي است

بهيد ا گر موقتي فردي رانيخصوص در ايشود توقعاتيانتخاب مـياز نظـام انتخابـاتي.روديشـان

به گونه به در. طور منطقي مجبور هستند منافع محلي را بر ملـي تـرجيح دهنـد اي است كه در حقيقـت

بهاگر اينجا فرمايش شما را بپذيريم بايد نظام انتخابات. اقتصاد روي اين مفهوم كار شد اي گونـهي را

و خواسته هاي محلي را از روي دوش نمايندگان بـرداريم بـه مراجـع تغيير دهيم كه فشارهاي محلي

به ديگر واگذار كنيم آنهايي كه مي و طور طبيعي تحت فشار خواست آيند در مجلس هاي محلي نباشـد

به اقتصـاد ملـي نيسـت بخش مهمي از منابع بودجه عمومي دولت وابسته. بروند به سمت منافع ملي

را طور طبيعي چون دولت باز برخالف اصـل چهـل در چنين ساختاري به وپـنجم قـانون اساسـي آن

ميءجز به مايملك خودش تلقي مي كند يعني مي طور غيرقانوني انفال را و آورد جمع زنـد بـا ماليـات

هم خودش را نياز و دولت گويـدو خود به خود مـي به پاسخگويي نداند مندهمه آنها را كه جمع زده

طـور طبيعـي حتـي بـا بـه دهم بـ درآمد من است من از كسي نگرفتم كه بخواهم به او پاسخءاين جز

هم به نتيجه نخواهيم رسيد؟   اصالح قانون انتخابات

مـثالً. كنـدبولي به هر حال مصـلحت ايجـا،در اقتصاد ممكن است اموري غيرمنطقي باشند: پاسخ

و بهداشتي آگاه الكلي در بسياري از كشورها به زيانفرض كنيد مشروبات  هاي آن از لحاظ پزشكي

مي،هستند و اگر اين دريچه را ببنديم جامعه ولي مي راهبه گويند جامعه نياز دارد اما. رود هاي ديگر

يك منطق وقتي قانون تصويب شد هر چه كه برخالف قانون است غيرمنطقي تلقي مي شود چون تنها

د ر كشور حاكم باشد اگر قرار باشد كه هر كسي در برابر قانون بـراي خـودش يـك حقـي قائـل بايد

و انضباط در كشور به و نابساماني است و مرج يك تدبيري قائل شود اين هرج آيـد وجود نمـي شود

هم بايد فرصت داشته. هاي قانون ايجاد نظم است يكي از هدف و جامعه انتقاد كردن حق مردم است

اجماع يا اكثريتـي كه تا روزي. نسبت به اصول قانون اساسي نسبت به قوانين عادي انتقاد كندباشد 
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و قانون جديدي تصويب شود به يك قانون است يـك قاعـده هـم وجـود،وجود آيد ولي تا زماني كه

گويند يك قانون بد اگر درست اجرا شود بهتـر از يـك قـانون خـوبي اسـت كـه هـيچ وقـتمي.دارد

ميتصويب  گوينـد آن قـانون ولي نمـي،گويند قانون اساسي كار را خراب كرده نشود چون همه االن

بيسـت سـال ديگـر،ده سال،خوب خيالي كه مورد نظرشان است چه ضمانتي داريم كه در پنج سال

مي،وب تصويب شودلآن قانون اساسي مط و حقوقي گويد بايد همين چيزي كـه ولي تجربه اجتماعي

از،همين قانون اساسي را فعالً درست اجرا كنيـد. رستي اجرا كنيدد داريد به بنـابراين منطقـي خـارج

و قوانين الزم مي اما نكته،االجرا قابل پذيرش نيست قانون اساسي گوييد نمايندگان محلـي اي كه شما

مي فكر مي اي نماينـده گويد هر نماينده، نماينده عموم ملت است يعني اگر چـه كنند اوالً قانون اساسي

قم انتخاب مي و بـه همـين از و يا از كرمانشاه، نماينده آنجا نيست اين نماينده عموم ملت است شود

دليل هم برخالف وكالت عادي كه موكل حق دارد وكيل را عزل كند نماينده مجلس قابل عـزل نيسـت 

يك عده هم اشتباهي است كه ميو اين چـون هـر نماينـده، گيـريم گويند رأي خودمان را پـس مـي اي

و تحليل كنيد كه چرا مجلس اين طـور شـده. نماينده عموم ملت است اما اين پديده را اگر شما تجزيه

و يـك راه  حـل ارائـه دهـيم كـاري كـه مـا داليل متعددي دارد كه ما بايد ايـن را كالبـد شـكافي كنـيم

كه انجام دهيمتوانيم مي كشـورهايي كـه دچـار فسـاد، تجربه جهاني است، تجربه جهاني نشان داده

و هرج بي و بزهكاري پـس ايـن تجربـه. برگـزاري انتخابـات آزاد اسـت،ومرج هستند تنها راه قانوني

مي. جهاني را ما بايد در كشورمان لحاظ كنيم هـاي زيـرا اوالً خـود نظـام،گـويم تجربـه جهـاني چرا

و آلمان اين تجربه  و فرانسه دارا پارلماني انگلستان ثانياً در اعالميه جهاني حقوق بشـر،داندهنشان

و سياسي انتخابات آزاد اكنـون تمـام گرفتـاري.اسـتو عادالنه را حـق مـردمو ميثاق حقوق مدني

و همه اينها مال اين اسـت  و دادگستري و امنيت و محيط زيست كشور ما از نظر اقتصادي، سياسي

انصحيحي كه ما انتخابات  سـال پـيش اسـت يعنـي 100تخابات مربـوط بـه نداريم براي اينكه قانون

بي90بيش از زماني كه  و رسـانه درصد مردم ايران و تلويزيـون،هـا سـواد بودنـد امكانـات ،راديـو

تـوانيم يـك قـانون درحالي كه اكنـون مـا مـي.و دانش حقوق در كشور وجود نداشته استهاهرايان

هـا يعنـي اگـر همـين مجلـس بـه مركـز پـژوهش ماه تهيه كنيم6انتخابات پيشرفته را در ظرف مدت 

مياختيار دهد  تـدوين كنـيم كـه ايـن قـانون انتخابـات زمينـه را ماه يك قـانون6كنم ظرف من تعهد

در بدهد، اما چرا اين كار نميراو عادالنه آزاد صحيح، برگزاري انتخاب  حـالي كـه ايـن تكليـف شـود

مط اصل شصت. دولت است ميودوم قانون اساسي را شما و گويد شروط انتخاب العه كنيد كننـدگان

مي انتخاب و كيفيت انتخابات را قانون تعيين . انـد براي اينكه قوانين قبلي پاسخگو نبوده. كند شوندگان

و آن اينكه تجربـه داخلـي يك نكته را اضافه كنم و اجازه دهيد من ولي دولت اراده اين كار را ندارند

هم نشا يك واقعيت ديگر را ميما مي. دهدن دو نوبـت 1331دهد كـه در سـال تجربه داخلي ما نشان
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يك بار يك سـال6اختيار قانونگذاري از مجلس گرفته شد و بار دوم هنگـامي كـه دولـت وقـت. ماه

و در پيامي كه به مجلس دادند يحه اختيارات را به مجلس داد آيتال اهللا كاشاني به شدت مخالفت كرد

زنـم كـه يد در دستور كار مجلس قرار گيرد يعني همين حرف كه مـن امـروز مـي گفتند اين اليحه نبا

ولي در آن هنگـام، سياسـت خـارجي بـر ايـن،هيئت رئيسه نبايد اين لوايح را در دستور كار بگذارد

آ. تعلق گرفته بود كه مجلس را از پا دربياورند و بنابراين با بهـره گـرفتن از ضـعف گروهـي از نـان

بهشايد وابستگي  و نمايندگان پيشگام نهضـت ملـي رغم اعتراضات شديد آيت گروه ديگر اهللا كاشاني

و زمينه انحالل آن را در مردادمجلس را از پا درآورن حاال اين اتفاقـاتي كـه. فراهم كردند 1332ماهد

هم به دنبال اين هستند مجلس ايـران يـك دهد به باور من سياست دارد در ايران رخ مي هاي خارجي

و دولت و ناتوان باشد مي مجلس ضعيف كه اگر من بخواهم تخلفـات انجام دهنددنخواه ها هر كاري

.كشدميدرازا از قانون اساسي را بگويم اين گفتگو به 

به اميدوارم كه اين محافظه و احتياط را كنار بگذاريم ويژه شما كه در ايـن مركـز حسـاس كاري

و صريح قاطع هستيد در اظهارنظر در زمينه لوايح گرفتـاري كشـور از مرعـوب. تر برخورد كنيـد تر

و حقوق را در ايـن مثـال حـاال يـك.ايـن مرعوبيـت را بايـد كنـار بگـذاريم،دانان اسـت بودن مجلس

بـراي. كه اين مسائل مطرح شوندشود فراهميولي اميدوارم كه فرصت،مجموعه كوچك نشان دادم

.كنم همه شما آرزوي موفقيت مي
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