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 مقدمه

های اولیه  یکی از خواسته ؛ انقالبی کهگذرد می از انقالب مشروطه قرن بیش از یک
در  خواهدان  مشدروطه  ف مد نظر اهد  اریزی بود.  گیری نظام مالی و بودجه آن شکل
گیری نظارت ملت بر دولت در امور مالیه عمومی، همسان  شکل ،ریزی نظام بودجه
با گذشت  ه؛ ولیهای اجرایی کشور و ثبات کالن اقتصادی و مالی بود ش ن دستگاه

کامل محقق نش ه اسدت. بدا اینکده     صورت بهها  های آن استههنوز غالب خوها  سال
شود و دولت  می بررسی مجلس درهرساله ح ود سه ماه از سال بودجه کل کشور 

در کشور  یسینو بودجههای ناکارای  اما رویه ،است ریدرگ آن بامکرر  صورت بهنیز 
عمیدق وجدود   ای  اینرسی مقاومت در برابر اصالحات بودجده  ینوع بهت اوم دارد و 

 نیازهای از یکی اساس همین هستن . بر یجزئای نیز  و اکثر اصالحات بودجه رددا
 ضدرورت  و اسدت  کشدور  ریدزی  بودجده  نظدام  در اصالحات انجام کشور، اساسی
 قابدل  بخدش  بودن شخص به مقائ به مقاله این در. است امر همین مقالهاین  ت وین
 در ریدزی  بودجده  ناکدارایی  علدل  از یکدی  عندوان  به، ریزی بودجه فراین  از توجهی
 نظدام  بدودن  قائم بده شدخص   درجه کاهش اساس همین بر و ش ه پرداخته، کشور
 ریدزی  بودجده  نظام اصالح مهم یدستور کارها از یکی توان  می کشور ریزی بودجه
 .باش  کشور

هدای   ویژگدی  از اجمدالی  تصویر ارائه در این مقاله تالش ش ه است که ضمن
بدر   و بررسدی شدود   موضدو  این  ،بع  به مشروطه انقالب از ایران در ریزی بودجه

 کده شد ه   ارائده همین اساس در بحث مبانی نظری، رهیافت نظری نظدم اجتمداعی   
ش ن امور سیاسدی و   قائم به شخصبر  بحث طرح افتیره نیا یمحورها از یکی
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تعد ادی  ریزی( است. همچنین در بخش مبانی نظری،  اقتصادی )ازجمله امر بودجه
، مقالده  سدوم  بخدش  در، آن اسداس  بر آم ه و های رایج در مطالعه بودجه از دی گاه
( مق مده ) مدتن  از مشدروطه  انقالبیدون  مد نظر  ریزی بودجه نظام گیری شکل اه اف
 انتظدارات  بدایی  سدط   از حداکی  کده  شد ه  اسدتخرا   کشدور  کل بودجه یننخست

 نظدم  شدرای   تحقدق  ندوعی  بده  و کشدور  ریدزی  بودجده  نظام از مشروطه انقالبیون
 روند   نیهمچند  بخدش  نیا در. است ریزی بودجه حوزه در باز یدسترس یاجتماع
 بخدش  هندوز  کده  اسدت  شد ه  داده نشدان  و ارائده  ایران از ریزی بودجه از تاریخی
 بخدش  در سپس .است نش ه محقق امراین  در مشروطه انقالب اه اف ازای  عم ه
 نظدارت ، تصدویب  مرحله سه هر در اکنون هم که است ش ه داده نشان مقاله چهارم
 در و دارد شخصدی  هویدت  ریدزی  بودجده  از تدوجهی  قابل بخش، بودجه اجرای و

 بدر  عدالوه  کندونی  سداخت  در کده  ش ه پرداخته موضو  این به مقاله بع ی بخش
  اید پ تحقدق  بودجه از انتظاراتشان نیز مردم و اجراییهای  دستگاه، دولت و مجلس
 تعدادل  کید  کشدور  در ریدزی  بودجده  یکندون   یشرا ششم بخش بر طبق .کن  نمی
 اسدت  قائم به شخص حال نیع در و ناکارا تعادل کی تعادل، نیا اما ؛است یاسیس
 هدای  تعدادل  عد م . شدود  می منجر یحقوق تعادل ع م و یاقتصاد تعادل ع م به که
 کده  دشدو  مدی  باعدث  ناکدارا  یاسد یس تعدادل  حدال  نیعد  در و یاقتصداد  و یحقوق
 داشدته  یادیز اریبس های هزینه مقابل در و ان ک ییکارا سط  رانیا در ریزی بودجه
 یبند   جمد   تینها در. است ش ه پرداخته موضو  نیا به یبع  بخش در که باش 
 مجلدس  و دولت مهم یدستور کارها از یکی  یبا که ش ه ارائه صورت نیب  مقاله
 مراحدل  در ریدزی  بودجده  نظدام  بدودن  قائم به شدخص  کاهش، ریزی بودجه امر در

 .باش  نظارت و اجرا، تصویب

 مبانی نظری .1

 سداله  کید سن  مدالی   عنوان بهدولت است،  وخر  دخلبودجه عالوه بر اینکه سن  
بدر   دولت آثار مالی تعامل دولت و مردم در چارچوب قدوانین موضدوعه را نیدز در   

لده نظامدات مهدم    مریدزی در کشدورها از ج   دارد. بر همدین اسداس، نظدام بودجده    
سیاسی  و آن آثار فروان اقتصادی، اجتماعی یافتگی توسعهحکمرانی است که سط  
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 .است ش ه بحث اجمال به ادامه در کهبر کشورها دارد 

 ریزی بودجه نظام بر حقوقی ساخت تأثیر .1-1

 «هدای حقدوقی   چدارچوب »ده  که  ن میریزی کشورها نشا های بودجه بررسی نظام
سیاسدی و فرهند    »متغیرهدای   اسدت. ای کشورها بداهم متاداوت    های بودجه نظام

هدای مالیده    کنن  و در عدین حدال نظریده    می در تااوت مذکور ایاای نقش «حقوقی
ای کشدورها را   تاداوت قدوانین بودجده    توانند   نمدی  ییتنها بهعمومی و حقوقی نیز 
 ,Downes, Moretti & Nicol) (17 -8ص  ، ص1387 ندرت، یی انتوضی  دهن  )ید 

صداد  اسدت و هدم     توسدعه  درحدال وضعیت مذکور هم برای کشدورهای   (.2017
مثال کشورهای عضدو سدازمان توسدعه و همکارهدای      عنوان بهکشورهای پیشرفته. 

های حقوقی گوناگون بوده که بدر سدطوح مختلد      ( دارای سنتOECDاقتصادی )
است  تأثیرگذارها  ریزی آن بودجه فراین اختیارات قوا، تعامل شهرون ان با دولت و 

 کده  ینقشها و  از نو  قانون اساسی آن OECDو بخشی از تااوت کشورهای عضو 
-1387:24 نرت،یی انی) ردیگ می تئنش ان  ش ه قائل بودجه یبرا یاساس قانون در
28 )(Downes, Moretti & Nicol, 2017 )بدر  یمبتند  ریدزی  بودجده  یبررسد  در زید ن 

 از یکد ی ریدزی  بودجده  یحقدوق  سداخت  کده  دهن  می ننشا اروپا، هیاتحاد عملکرد
 نمونده  عندوان  بده . اسدت  ریدزی  بودجه نظام ناموفق بودن ای تیموفق بر مؤثر عوامل
 در ،(2017) 1«یگدوتر  و لوند   پرابدوو، » ،توسدعه  درحدال  یکشورها در ای همطالع
 تدا  2003 یهدا  سدال  در یاند ونز  کشور بودجه و یعموم بخش اصالحات یبررس
 ریدزی  بودجده  نظام در گرفته انجام یقانون اصالحات یخیتار رون  یبررس با ،2015
 نید ا تید موفق زانید م کده  ند  ا کدرده  یرید گ جده ینت مذکور، یزمان بازه در کشور نیا

 .است وابسته آن با مرتب  مالحظات و کشور آن یحقوق ساخت به اصالحات

 ریزی بودجه نظام نوع بر سیاسی ساخت تأثیر .1-2

باش  کده   مؤثرریزی کشورها  در متااوت بودن نظام بودجه توان  می ها نو  حکومت
این امر بر سط  حضور مجلس در بودجده و ندو  تعامدل میدان دولدت و مجلدس       

                                                                                                                                 

1. Prabowo, Leung,& Guthrie 
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مثدال  در مطالعده    عندوان  بده  (.52-51ص  ، ص1387، یینرت یان)است  تأثیرگذار
را بده سده گدروه     ایدن کشدورها   OECDریزی کشورهای عضو  تطبیقی نظام بودجه

 «جمهوری پارلمدانی »و « ریاستی های ریاستی یا نیمه حکومت»، «مشروطه پارلمانی»
تقسیم کرده و نشان داده است که تااوت در نو  حکومت بر درجه تاکیدک قدوای   

است و بدا   تأثیرگذارمجریه و مقننه و همچنین درجه نیاز به تصویب قوانین بودجه 
شدود و هدم    مدی  هوری، هم تاکیک قوا تقویتحرکت از حکومت مشروطه به جم
 (.57ص ، 1387، یینرت نیاز به تصویب قوانین بودجه )یان

( قدد رت پارلمددان کشددورها در   1391) «و تهرانددی زاده حسددینی، فدداتحی »
و  «با ق رت محد ود »، «با ق رت نامح ود»های  ریزی را به سه گروه پارلمان بودجه
 ،(1397) «یچشدم  و یپاسدبان  فروش، لهیپ». ان  کردهتقسیم  «کنن ه با ق رت متوازن»

 لید تحل و مطالعده  را ندرو   و رانید ا یناتهای  صن و  عملکرد بر یمال قواع  تأثیر
 یتدوجه  قابل تأثیر( یاسیس ینهادها جمله از) کشورها ینهاد ساختار که ان  دهنمو
 هیئدت  سداختار  دارد و نات درآم  تیریم  با مرتب های  استیس تیموفق زانیم بر
هدا   صدن و   تعامل سازوکار ،ها آن در دولت حضور زانیم ،یناتهای  صن و  رهیم 
 تیموفق زانیم بر یاقتصاد یها استیو س نهادها با تعامل سازوکار ،یمرکز بانک با
 های و سیاست نهادها تیایک تااوت ،بوده تأثیرگذارها  صن و  نیا تیموفق ع م ای

 و رانید ا کشور دو ینات صن و  عملکرد تااوت یاصل عامل نرو  و رانیا یاقتصاد
 .است نرو 

 عندوان  بده  مجمدو   در را یحقدوق  و یاسد یس ساخت تأثیر مطالعات یبرخ در
 به کشورها ینهاد متااوت تیوضع صورت نیا در. رن یگ می نظر در ینهاد عوامل
 بدا  یکشدورها  در نمونده  عندوان  به. ش  خواه  یمنته ریزی بودجه متااوت ساختار
 منداب   راندت  تدأثیر  و رید رانت دولدت  مسدئله  بر مطالعات یبرخ فراوان، یعیطب مناب 
  ید تأک آن اصدالح  در تید موفق زانید م و اصالح سازوکار بودجه، ساختار بر یعیطب
 بخدش نیریش ،یرستم ن ارید»  گاه،ید نیا بر یمبتن(. 1378 ،یوسای یحاج) دارن 
 در ییسزاب تأثیر نات مناب  به یدسترس رانت که دهن  می ننشا( 2019) 1«یافشار و

                                                                                                                                 

1. Dindar Rostami, Marzieh, Shirinbakhsh, Shamsollah, Afshari, Zahra 
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 و بودجده  یکسدر  بر امر نیا و دارد اوپک عضو یکشورها درای  بودجه  یصالح 
 .دارد یمنا تأثیر یاقتصاد رش  تینها در

 شمول جهان ریزی بودجه مشترک اهداف وجود .1-3

 یبرخد  نظدام  نیا ریزی، بودجه نظام بر یاسیس و یحقوق یساختارها تأثیر وجود با
 :کن  می یریگیپ راذیل  یعموم اه اف از

 ؛(Krugman, 2018)کالن  اقتصاد ثبات به کمک. 1
 ؛(Maria Brun, & Lapsley, 2016)بودجه  شاافیت افزایش .2
 ؛بودجه برای اساسی قانون الزامات تشری  .3
 روشدن  عملیداتی  مقدررات  ایجاد و بودجه مقررات کافی ق رت از اطمینان .4
 ؛(72-71 ص ، ص1387 یینز،) ان رکاران دست همه برایای  بودجه نظام
 ؛(Moretti & Kraan, 2018)دولت  بر ملت نظارت .5
 اسدناد  مرکدز  و مدوزه  کتابخانه،) ییاجراهای  دستگاه بر رفتاری تعه  اعمال. 6
 (.10-5ص  ، ص1388 اسالمی، شورای مجلس

 نظأام  بأر  حقأوقی  و سیاسأی  سأاخت  تأأثیر  با مرتبط تحلیلیهای  دیدگاه .1-4

 آن كلی اهداف و ریزی بودجه

 ارائده ای مذکور  های نظری متااوتی برای تحلیل و تبیین اه اف نظام بودجه دی گاه
جدان  »به دید گاه ان یشدمن ان متقد م از جملده      توان نمونه می عنوان به. است ش ه
)ارتبدا    «منتسکیو»)مشارکت در اراده عمومی(،  «روسو»)قرارداد اجتماعی(،  «یک

)حق اجازه  1«رنه اشتورم»و  متقابل احتیاجات دولت و مردم و همچنین اراده ملت(
ص  ، ص1387 اقت ار ملت( اشاره کرد )تدابش،  عنوان بهعای ات و مخار  حکومت 

خود را در مکتدب انتخداب عمدومی،     جیت ر بههای مذکور  دی گاه یارتقا (.15-30
 اقتصاد حقو ، نهادگرایی و اقتصاد سیاسی قانون اساسی متبلور کرده است )تدابش، 

 مدورد  شدرفته، یپ یکشدورها  جملده  از ا،یدن یکشورها  یج  مطالعات در و( 1387
 فرانسه بودجه ساختار مطالعه شود به مراجعه نمونه عنوان به ؛رن یگ می قرار استااده

                                                                                                                                 

1. R.Stourm 

https://www.tandfonline.com/author/Lapsley%2C+Irvine
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 .ان  داده انجامآن را ( 2018)« کران و ان یتیمور» که

 آن بر مبتنی ریزی بودجه نظام تحلیل و اجتماعی نظم رهیافت .1-5

هدای نظامدات اقتصدادی و     کلی دربداره ویژگدی   صورت بهدی گاهی که  نیمتأخرتر
رهیافدت نظدم اجتمداعی اسدت کده       ،ریزی( طرح شد ه  سیاسی )شامل نظام بودجه

ست. در رهیافت نظم اجتمداعی تاداوت   زمینه ا ایندر ها  تلایق اکثر دی گاه نوعی به
ریزی( بر اساس تااوت ندو  نهادهدا و    نظامات اقتصادی و سیاسی )از جمله بودجه

 شون . می از این نهادها تحلیل برآم ه های سازمان

 اجتماعی نظم رهیافت در ریزی هبودج نظامات تفاوت تحلیل مبنای .1-5-1

و سدط    هدا  سدازمان  دهند ه  شدکل قواع  بدازی(،   عنوان بهنهادها ) ،مبنای تحلیلبر 
 در ،هسدتن  و چدون نهادهدای کشدورها متاداوت اسدت       ها سازماندسترسی به این 

داشتن ظداهر یکسدان( کارکردهدای متاداوت      رغم یعلکشورها ) های سازمان جهینت
شبیه بده هدم در    کامالًوبودجه با ساختارهای  دو سازمان برنامهمثال  عنوان بهدارن . 

ریزی خواهن  داشت که دلیدل آن تاداوت    دو کشور کارکردهای متااوتی در بودجه
و همچنین تااوت سط  دسترسدی بده    ها سازماناین  ایجادش ه در در نو  نهادهای

 .است ها سازماناین 

 باز و محدود دسترسی اجتماعی نظم نوع دو .1-5-2

در دنیدا دو ندو     اکندون  هم( 2009) 1«نورث، والیس و وینگاست»بر اساس دی گاه 
. هر یدک از ایدن دو   وجود دارد« دسترسی باز»و  «دسترسی مح ود»نظم اجتماعی 

های اقتصادی و  در هر نظم اجتماعی نیز سیستم بوده،نو  نظم اجتماعی یک تعادل 
 هدای  سازمانمعنا که سط  دسترسی به سیاسی در بلن م ت در توازن هستن . ب ین 

سیاسی در بلن م ت یا دسترسی مح ود است یا دسترسدی   های سازماناقتصادی و 
معنادار  ای گونه به توان  نمیسیاسی و اقتصادی  های سازمانباز و سط  دسترسی به 

 باش .داشته تااوت 

                                                                                                                                 

1. North, D. C., J. J. Wallis, & B. R. Weingast 
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 محدود دسترسی در( ریزی بودجه) امور بودن قائم به شخص .1-5-3

قائم  امور که است آن مح ود دسترسی اجتماعی نظم های ویژگی ترین مهم از یکی
امدا در نظدم    ؛دارد هدا  سدازمان است و هویت شخصی نقدش مهمدی در    به شخص

قابدل   تدأثیر هویت غیرشخصی دارن  و افراد  ها سازماناجتماعی دسترسی باز، اکثر 
 معناست ب ین نبود قائم به شخص(. 25-10ص  ص :همان) ن ارن  آن توجهی در

. دارند   قدوانین  اجرای یا اه اف تحقق میزان در ای کنن ه تعیین بسیار نقش افراد که
 محد ود  دسترسدی  اجتمداعی  نظدم  سداختار  که است شرایطی دلیل به وضعیت این
 اه اف بر تمرکز سط  وها  اولویت اهمیت درجه افراد، تغییر با و است کرده ایجاد
اساس در کشورهای با دسترسی محد ود و بداز،    نیبر هم .کن  می تغییر نیز سازمان
 ریدزی  بودجده  حدوزه  در و هسدتن   مجلدس  و دولدت  یدارا دواینکه هر  رغم یعل

 ریدزی  بودجه فراین  در مجلس و دولت کارکرد و نقش اما ؛دهن  می انجام یاق امات
 و ریدزی  بودجده  نظدام  ازای  عمد ه  بخدش  کدارکرد  مثدال  عندوان  بده  .است متااوت
ریدزی )ازجملده مجلدس، سدازمان برنامده،       بودجده  فرایند  درگیدر در   هدای  سازمان
در نظم اجتماعی دسترسی  ها سازمانهای اجرایی( متااوت از کارکرد همین  دستگاه

ریزی )تصویب، اجرا و نظدارت( نیدز قابدل     باز هستن . همین امر در مراحل بودجه
 ردیابی است.

، افدراد مجدری قدانون    یا بودجده ین تصویب قدوان  رغم یعلدر این چارچوب، 
بده   تدوان  هدا مدی   آننقش حیاتی در سط  تحقق قوانین خواهن  داشت که از جمله 

، درص های متاداوت تخصدیص   ها دستگاهای بین  جایی اعتبارات بودجه همیزان جاب
ها به تشخیص افراد، تمرکز اعتبارات متارقه و اختیار آن در افراد خداص   به دستگاه

و تخصیص آن به تشخیص شخص مجری اشاره کرد. همچنین در زمدان تصدویب   
افراد )هم در دولت و هم در مجلس( بر میزان اعتبار مصوب قابدل توجده    تأثیرنیز 
 کن . می ها نیز تغییر تصویب، ارقام بودجه دستگاه فراین  با تغییر افراد در ،بوده

 ندو   ایدن  یبقدا  که مهمی بسیار عوامل از یکی مح ود، دسترسی در همچنین
 راندت . است غالب ائتالف یاعضا به رانت یاعطا کن  ن میتضمی را اجتماعی نظم

 نیهمد  بدر . گیرد می انجام بودجه جمله از متااوت از طر  غالب ائتالف به اعطایی



 113     تاکنون مشروطه انقالب از رانیا ریزی بودجه نظام

 تضدمین  و تد اوم  گیدری،  شدکل  نوعی به کشور کل سالیانه بودجه از بخشی اساس
 هدا  آن بده  وابسدته  هدای  سدازمان  یدا  ائتالف این عضو نخبگان و غالب ائتالف رانت
 .ستا

 غیرشخصدی  غالبداً  ریدزی  بودجه امور باز دسترسی اجتماعی نظم در مقابل، در
 بدر  ملدت  نظارت و 1«مقابله و توازن» طریق از نیز سازوکار این گیری شکل و است
 امدور  در غیرشخصدی  هویدت  اینکده  دلیل به اساس نیبر هم. گیرد می شکل دولت
 .هستن  همسان نیز اجراییهای  دستگاه و دولت کارگزاران است حاکم

 نظأم  در( ناكأارا  سیاسی تعادل گیری شکل) ریزی بودجه شرایط بلندمدت ثبات .1-5-4

 محدود دسترسی اجتماعی

در تعدادل   هرکد ام که بیان ش  نظم اجتمداعی دسترسدی محد ود و بداز      طور همان
ای نیدز در تعدادل    است. در این چارچوب نظامات اقتصادی از جمله نظدام بودجده  

اینکده هویدت افدراد بسدیار مهدم       رغم علیاست. از این منظر در دسترسی مح ود، 
در مجمدو  برخدی از    ،هسدتن   تأثیرگدذار  شد ت  بده بودجه  فراین است و افراد در 

همچنان به قوت خود  ها لسها و مج دولتهای کلی وجود دارد که با تغییر  ویژگی
 ،دولدت و مجلدس  تغییدر   رغدم  بده هدای مدذکور    باقی هستن . عد م تغییدر ویژگدی   

مبتندی بدر رهیافدت اقتصداد      ،تعادل اقتصاد سیاسی اسدت. ایدن تحلیدل    دهن ه نشان
در رهیافدت   (.2019 و 2006، 2«ینسدون عجدم اوغلدو و راب  »بده   نکسیاسی است )

( یا بودجده شود که بازن گان تغییر )از جمله اصالح نظام  می اقتصاد سیاسی تحلیل
بودجده بدر    ناعدان  یذ تدأثیر شون  و این امدر از طریدق    می مان  از انجام اصالحات

گیرد. با این حال در نظم اجتماعی دسترسی مح ود، چدون   می بودجه شکل فراین 
ریدزی   افراد متغیر مهمی در امر بودجه تأثیرگذاریدرجه  ،است قائم به شخصامور 

متقابل سایر  تأثیرچون در  ،در بودجه دارد نا  ذیکه یک  تأثیراتی رغم علیاست و 
افددراد در امددر  تأثیرگددذاریاز درجدده  یدائمددقددرار دارد یددک بددازی  نادد  ذیافددراد 

                                                                                                                                 

1. check & balance 

2. Acemoglu, Daron & J.Robinson 
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)نمایند گان مجلدس،    نا  ذیر و که در نهایت هر بازیگ گیرد شکل میریزی  بودجه
 فرایند  و مدردم( از   هدا  دسدتگاه سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سایر اعم از  دولت
در این شرای  یدک تعدادل   ده   نشان می  بود. این امر نریزی ناراضی خواه بودجه

و مجدالس   هدا  دولدت ریزی شکل گرفته است که با تغییر  سیاسی )ناکارا( در بودجه
بیدان شد  )از    پیشدتر ریزی که  اما در عین حال اه اف بودجه ؛بات استهمچنان باث

جمله کمک به ثبات اقتصاد کالن، شاافیت، نظارت ملت بر دولت( محقق نشد ه و  
 .گیرد شکل میدر واق  ع م تعادل اقتصادی 

 ها آنریزی و کاربرد  های نظری درباره نظام بودجه برخی از رهیافت .1 جدول

 اربرد نظریهک رهیافت )نظریه(

نظریه مبتنی بر نوع رژیم 
 حقوقی

 ای کشورها است ساختارهای حقوقی متفاوت کشورها مبنای تفاوت نظامات بودجه

نظریه مبتنی بر نوع رژیم 
 سیاسی

 ای کشورها است ساختارهای سیاسی متفاوت کشورها مبنای تفاوت نظامات بودجه

 نظریه مبتنی بر مالیه عمومی
 ای کشورها است. متفاوت کشورها مبنای تفاوت نظامات بودجهساختارهای مالی 

 است. مشابه کشورها در ریزی بودجه یکل اهداف

 نظریه مبتنی بر قانون اساسی
ای کشورها  ساختارهای قانون اساسی متفاوت کشورها مبنای تفاوت نظامات بودجه

 است.

 ای کشورها است. مبنای تفاوت نظامات بودجهساختارهای نهادی متفاوت کشورها  نظریه مبتنی بر نهادگرایی

 نظریه مبتنی بر اقتصاد سیاسی
ترین موانع یا عامل اصالحات  های اقتصادی از جمله مهم بازندگان و برندگان سیاست

 ای هستند. بودجه

 نظریه مبتنی بر نظم اجتماعی
کشورها ریزی کشورها به دلیل تفاوت در نوع نظم اجتماعی  تفاوت در ساختار بودجه

است. در کشورهای با دسترسی محدود، غالب فرایند تصویب، اجرا و نظارت قائم به 
 شخص و در دسترسی باز غالب فرایند تصویب بودجه غیرشخصی است.

 نسونیراب و اوغلوعجم  (،2009برگرفته از نورث، والیس و وینگاست ) های تحقیق؛ یافتهمنب : 
ابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ( و کت1387یینرت ) (،2006 و 2019)
 و یمورت داونز، ،(2016 ،ییپسل و برون ایمار) ،(2018 کران، و ان یتیمور)، (1388)

 (.2017) یگوتر و لون  پرابوو، و (2017) کولین

 رونأد  از یخیتأار  لیتحل و رانیا در ریزی بودجه نظام گیری شکل اهداف. 2

 شده ارائه ینظرهای  افتیره بر یمبتن آن

 (بودجه قانون) مصوب بودجه نینخست در كشور ریزی بودجه نظام اهداف .2-1

 در ذکرشد ه هدای   افدت یره و( 1289) کشدور  کدل  بودجه قانون بر اساس نخستین
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 قابدل  رید ز صدورت  بده  رانید ا ریدزی  بودجده  نظدام  گیدری  شکل اه اف ،دوم بخش
 :است یبن  طبقه
 ؛آن از ملت رضایت تحقق و دولت بر ملت نظارت-1
 اسدالمی،  شورای مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه،مطلقه ) ق رت کنترل-2
 ؛(3 ، ص1388
 اسدناد  مرکدز  و مدوزه  کتابخانه،) اجرایی یها دستگاه بر رفتاری تعه  اعمال-3
 ؛(3 ، ص1388 اسالمی، شورای مجلس
 اسدناد  مرکدز  و مدوزه  کتابخانده، ) اعتبدار  منظدر  ازهدا   دستگاه یساز همسان-4
 از قبدل  دوره در کده  ده  می ننشا امر نیا ،(7 ، ص1388 اسالمی، شورای مجلس
 ؛ان  ن اشته یکسانی منزلت کشور یادارهای  دستگاه مشروطه انقالب
 ؛اقتصاد در یمال یها یثبات یب کاهش-5
 اسدالمی،  شدورای  مجلدس  اسناد مرکز و موزه کتابخانه،) دربار رفتار کنترل-6
 (.10-5 ص ، ص1388
 کده  دوشد  مدی  داده نشدان  ران،یا ریزی بودجه نظام یخیتار رون  یبررس با ادامه در
 .است نش ه محقق هنوز سال ص  یک گذشت از پس اه اف نیا از یتوجه قابل سهم

 ینظأر هأای   افتیره بر یمبتن رانیا در ریزی بودجه روند از یخیتار لیتحل .2-2

 شده ارائه

ریزی در ایران ت وین ش ه اسدت کده    های متع دی درباره تاریخ بودجه مقایت و کتاب
بده نقدل از   « یمعدی »( و 1389« )یلی، درگاهی، کردبچه، نیلی»به  توان نمونه میعنوان  به
بده   اجمدال  بهاشاره کرد. در این مقاله  (1395) «یرخانیام و آذر» و( 1387« )نژاد شبیری»

هدای رفتداری    گیدری اولدین کدنش    بر شکل  یتأکریزی در ایران با  رون  تاریخی بودجه
 شود. می ههای نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی اشار کارگزاران مبتنی بر رهیافت

 ریزی در ایران اولیه نظام بودجه گیری نهاد تالش برای شکل ؛1307تا  1289دوره  .2-2-1

 1288ین مصوبه بودجه مجلس شورای ملی یک بودجه چهار ماهه موقتی در نخست
 مجلدس،  یهدا  پژوهشاست که برای وزارت جن  در نظر گرفته ش ه است )مرکز 
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که  ش  می قبل از آن نیز در ایران تالش یها سالو  لوح حق(. در این سال افزار نرم
( ال ولده   یصدن وقدت ) بگیدرد. از جملده اینکده در دوره وزیدر      سامانبودجه کشور 

قبل از تصدویب تدرور شد     وی ولی  گشت؛طرحی با عنوان طرح بودجه کل تهیه 
کده در   (1)(5 ، ص1388)کتابخانه، موزه و مرکدز اسدناد مجلدس شدورای اسدالمی،      

ین بودجده  نخست 1289به ثمر نشست و در سال  1289ها در سال  نهایت این تالش
مرکدز اسدناد مجلدس شدورای اسدالمی،      ت وین ش  )کتابخانه، موزه و  مملکتکل 
هدای   های یدک دوازدهدم، بودجده    بودجه 1303، مق مه(. با این حال تا سال 1388

)تحقیق  ش  می های ج ی  نیز تجربه های خاص و اضافه برداشت سالیانه وزارتخانه
در واق  اولین سالی که بودجده آن در   1305حاضر، برگرفته از لوح حق(. در سال 

در فدروردین   و ارائده ین متمم بودجده نیدز   نخست ،تصویب رسی ه بودسال قبلی به 
بودجه اضافی سال قبدل )وزارت معدارف،    کشور دربارهدر نخست برای بار  1306

گیدری شد .    و پست و تلگراف( تصدمیم  وزارت ع لیه، کل مملکتی، وزارت داخله
 کده بده تصدویب رسدی ه     1307 ساله کی، بودجه 1307در خرداد بر اساس شواه  

ده  رویه تصویب بودجه در آخر سال قبل هنوز به ثبدات نرسدی ه اسدت     نشان می
 یزید ر بودجه 1307تا  1289)تحقیق حاضر، برگرفته از لوح حق(. در واق  از سال 

 بوده است.ی ریگ شکلدر حال  جیت ر بهدر ایران 

 ینفت یدرآمدها تیریمد صندوق تجربه نینخست ؛1320-1308دوره  .2-2-2

هدا بودجده سدال     ی تاصیلی مبتنی بر مأموریت وزارتخانهزیر بودجهگیری  دوره شکل
، اولین بودجه تاصیلی ایدران اسدت کده عدالوه بدر ارائده عاید ات و مخدار          1308
کده عاید ات نادت جندوب در      شد ه  یند یب شیپد جزء در آن،  صورت دقیق و جزءبه به

 تیریمد  مسدئله   قد  وا در. شدود  قدرار داده حسابی بده ندام حسداب وجدوه ذخیدره      
 سدال  در بدار  ننخسدتی  کشور در آن تیریم  سازوکار گیری شکل و ینات یدرآم ها
که در آن سال انحصدار   (1308 بودجه قانون حق، لوح از استخرا است ) بوده 1308

های اقتصاد آن دوره وجدود داشدت و بدر ایدن اسداس مالیدات        قانونی در اکثر حوزه
 اعتبار بود. تأمینانحصار دولتی تریاک، انحصار قن  و شکر از جمله محورهای 

بودجه تاصیلی در کنار بودجه اصلی مورد توجده   1309در قانون بودجه سال 
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 ،برای بودجده  ش ه ای در نظر گرفته صورت ضمیمه ب ین معنا که ؛قرار گرفته است
دهد  کده بدا قدانون      ها را در بایترین سط  نشان می ساختار کلی بودجه وزارتخانه

بینی ش ه است کده بودجده تاصدیلی تدا      در متن ماده واح ه پیشو اصلی تصویب 
ذکر نش ه است )قدانون   آور الزام صورت بهاما  ؛شود ارائهآخر اردیبهشت به مجلس 

های آتی تصویب ایدن بودجده    کل مملکتی( با این حال در سال 1309بودجه سال 
 است. گشته آور الزامتاصیلی نیز 

 گذاری های عمرانی و سرمایه ؛ استفاده از عواید نفت خاص طرح1317-1308دوره  .2-2-3

برای نادت   برای اولین بار یک حساب خاص 1308که بیان ش  در سال  طور همان
، اسدتااده از عاید ات   1312چنین برای اولین بار در بودجه سدال  بینی ش . هم پیش

برای آن در نظر گرفته ش ه اسدت   یو مخارجگشته نات در عای ات بودجه لحاظ 
 ادشد ه ی(. شدرای   1312اردیبهشت  دوممملکتی، مصوب  1312 )قانون بودجه سال

 به قوت خود باقی مان ه است. 1317تا سال 

 برداشت از نفت برای كسری بودجه ؛1320تا  1318دوره  .2-2-4

، کسدری بودجده   تدأمین روش بده   توجده ضمن ین بار نخستبرای  1318در بودجه 
آهن و بن ر شاه  اعتبارات فراتر از یک سال از طریق درآم  نات برای احتیاجات راه

در قانون  (.1318قانون بودجه ، 1390)لوح حق،  و شاهپور ت ارک دی ه ش ه است
 دوه اسدت کده   گشتبینی  ( پیش1320: قانون بودجه 1390)لوح حق،  1320بودجه 

از نادت پرداختده    آهن راهلیره برای  ونیلیم کیمیلیون لیره برای احتیاجات ارتش و 
ین بدار  نخسدت بدرای   ،پرداخت بر مبنای پول خارجی در بودجده  به توجه باشود و 

 قانونی طرح ش ه است )ماده سوم(. صورت بهانتقال کسری بودجه به سال بع  

 یزیر بودجهجنگ جهانی دوم و تخریب نهاد اولیه  ؛1320سال  .2-2-5

شرای  پس از خرو  رضاشاه و شرای  جن  جهانی دوم باعث ش  تا برای اولدین  
همچندین شدرای     (2).منظدور شدود   1320بار کل حساب ان وخته کشور در بودجه 

آن و   وفروشیخر همراه بهتا انتشار اسناد خزانه  موجب گشت 1320جنگی سال 
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ی بده تصدویب   البته ممنو  ش ن پرداخت اصل و بهره اسدناد خزانده بدا ارز خدارج    
چنین برای اولین بار ع م الزام بده انجدام تشدریاات مناقصده     برس . در این سال هم

 مالیات بر بنزین و نات مورد توجه قرار گرفت. باره کیافزایش 

چالش مداوم میان دربار و دولت بأرای كنتأرل یکأدیور و     ؛1332-1321ه دور .٦-2-2

 نبودن قانون بودجه به شکل مرسوم

هدای مبتندی بدر کنتدرل      گیری خواسدته  پس از اشغال ایران و رفتن رضاشاه و شکل
و تالش م اوم ارتش و دربار برای کنترل مجلس، فضدای   سو کیارتش و دربار از 

و طدرف   کید د کرده بود که ق رت میان ارتش و دربار از ای ایجا چالش گونه دائماً
دیگر م ام در حال چرخش بود. در این میان کشدورهای خدارجی    طرفمجلس از 

)پژوهشدک ه امدور اقتصدادی     ان  بوده رگذاریتأثریزی  نیز در مقاطعی بر امور بودجه
 (.28 ، ص1،   1378

 یا برنامهبودجه  یریگ شکلتالش ناموفق برای ؛ 1342-1334 دوره .2-2-7

 همدین  بدر . اسدت  امدور  بدودن  قائم به شدخص  کاهش ،یزیر برنامه اه اف از یکی
هدی بودجده در کشدور    د هایی برای سدامان  تالش دوم عمرانیهای  برنامه اساس در

برای تغییر نظدام   1342 تا 1339 یها سالمشخص در  صورت بهانجام گرفته است. 
انجدام شد  کده در نهایدت بدا شکسدت        ییهدا  تالش یا برنامه یسو به یزیر بودجه
دهده اخیدر نیدز     در (.120 ، ص1389ش  )نیلی، درگاهی، کردبچه و نیلی،  رو روبه
 که نداموفق بدوده و   شود هایی انجام می عملیاتی تالش ریزی بودجه یده شکلبرای 
 تعیدین  سدازوکارهای  وهدا   دسدتگاه  دقیدق  وظدای   بدودن  نامشدخص  نیدز  آن دلیل

و  1343 هدای  سدال بدا ایدن حدال در    ؛ اسدت  اداری نظام دهی سامان در ها مسئولیت
 متمرکز ش . ریزی بودجهساختار  1344

 از بیش زمانی بازه برای متمركز ریزی بودجه ساختار تداوم ؛1399 -1343 دوره .2-2-8

 قرن نیم

، بودجه کل کشدور در چدارچوب بودجده جداری، بودجده      1344و  1343در سال 
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 مؤسسدات هدای انتاداعی دولتدی و بودجده      و سدازمان  هدا  شدرکت عمرانی، بودجه 
وبودجه جاری  المناعه ت وین ش . تا قبل از آن بودجه عمرانی در سازمان برنامه عام

دولتدی بودجده خدود را     یهدا  شرکتش  و  ها در وزارت دارایی تهیه می وزارتخانه
ی تهیه بودجه بده  کرد. نهادساز داشتن  که در بودجه جاری و عمرانی نمود پی ا نمی

 روش ج ی  باعث ش  تا تصویر جام  از بخش عمومی کشور فراهم شود.
 بده  دولدت  پاسدخگویی  سدط   کده  است نای بودجه تهیه روش این مزایای از
 ارتبا  ها دستگاه عمرانی و جاری های بودجه بین و یاب  می افزایش مردم و مجلس
در عمدل عد م ارتبدا  بودجده بدا      . با این حدال  (1389، زنوز هادی) شود می برقرار

یابی بده اهد اف(، درخواسدت افزایشدی بودجده      تعملکرد )ع م بررسی میدزان دسد  
عد م دخالدت سدازمان برنامده در بودجده       نادت در آن و  ریتدأث ، هدا  دستگاهسالیانه 

ای به سازمان برنامده بدوده    های بودجه انتقال کلی کشمکش ینوع بهنهادهای نظامی 
من  میان قوای مقننده و مجریده و    ود رابطه قاع هنبهمراه  است. مشکالت مذکور به

مالحظدات   ریتدأث سط  حضور قوه مقننه در بودجه )بررسدی اطالعدات، دخالدت،    
 و 1343)قدانون بودجده   ]در کشور ت اوم یافتده اسدت    تاکنونحوزه انتخابیه و ...( 

 تیوضدع  نید ا. [(1399) مجلدس های  پژوهش مرکز و( 1389زنوز ) هادی ،(1344
 و آذر کده  ای گونده  بده  ؛ابد  ی کداهش  ش ت به ریزی بودجه ییکارا که شود می باعث
 رانید ا ریدزی  بودجده  نظام در بودجه یها چاله اهیس عنوان به آن از( 1395) یرخانیام
 نأشد  بر موارد نیا( 1399) مجلسهای  پژوهش مرکزبر اساس اظهار  و ان  برده نام
 .هستن  تأثیرگذار زین مجلس محاسبات و بودجه برنامه، ونیسیکم

 ریزی های بودجه گیری و ثبات رویه ریزی در ایران مبتنی بر شکل سابقه تاریخی بودجه .2 جدول

 (ها آنگیری  بر روندهای کلی و زمان شکل دیتأکویژگی دوره ) بازه زمانی

 ریزی در ایران بودجه گیری تدریجی نهاد دوره شکل 1307تا  1289دوره 

 1320-1308دوره 
 مأموریتتفصیلی مبتنی بر  ریزی بودجه و ینفت یدرآمدها ویژه حسابگیری  دوره شکل

 ها وزارتخانه

 1317-1308 دوره
 بودجه وابستگی عدم) گذاری سرمایههای عمرانی و  دوره استفاده از عواید نفت فقط برای طرح

 (نفت به

 (نفت به بودجه وابستگی گیری شکل)برداشت از نفت برای کسری بودجه  1320تا  1318دوره 

 ریزی بودجهجنگ جهانی دوم و تخریب نهاد اولیه  1320سال 

 1332-1321دوره 
دوره چالش مداوم میان دربار و دولت برای کنترل یکدیگر و نبودن قانون بودجه به شکل 

 مرسوم
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 1343-1334 دوره
 سازمان میان منافع تعارض وجود و یا برنامهبودجه  یریگ شکلتالش ناموفق برای 

 اقتصاد وزارت و وبودجه برنامه

 1396 -1344دوره 
و اصالحات  1349ریزی مبتنی بر قانون محاسبات عمومی )مصوب  متمرکز، بودجه ریزی بودجه

 (1351وبودجه )مصوب  و قانون برنامه بعدی آن(

 تحقیقهای  یافتهمنب : 

 و اجأرا  ب،یتصأو  مرحله سه در ریزی بودجه بودن قائم به شخص مسئله. 3

 نظارت

 م به شخص بودن در تصویبقائ .3-1

در زمان تصویب بودجده، سدازوکار    اکنون هم(، 1390) نژاد شبیری مطالعه بر اساس
 بده  و مشدخص نیسدت   ریدزی  بودجده دقیق تعامل میان قوای مقننه و مجریه در امر 
صدویب  ، سدازوکار مشخصدی بدرای ت   ها آندلیل نامشخص بودن سط  تعامل میان 

اشدخاص نقدش مهمدی در     تحقیدق  این نظر از دلیل همین به و بودجه وجود ن ارد
. در کمیسیون تلایق بودجده مجلدس کده هدر سدال در      کنن  می تصویب بودجه ایاا
 رئدیس  خصدوص  به)اشخاص بر رون  بررسی بودجه  تأثیرشود  می مجلس تشکیل
بر همین اسداس بدا تغییدر رئدیس      (3).قابل مشاه ه است وضوح به (تلایق کمیسیون

نمونه دیگر ایدن   (4).شود می های بررسی بودجه نیز دچار تغییر کمیسیون تلایق رویه
 رغم علیهای دولتی در کمیسیون تلایق بودجه در مجلس است.  امر حضور دستگاه

، مناب  یا بودجه ریغای و  دولت با مالحظه مجموعه قی های بودجه هیئتاینکه در 
 هیئدت در  یزند  چانده گردد و از طریق مدذاکره و   ن میبودجه کشور تعییو مصارف 

شدود و رئدیس    مدی  ( بسدته هدا  وزارتخانههای دولتی )ازجمله  دولت بودجه دستگاه
 هدای اجرایدی تدالش    نماین گان دستگاه ،کن  می جمهور بودجه را به مجلس تق یم

روند  بودجده    های تخصصی یا کمیسیون تلایدق بدر   کمیسیون قیاز طرکنن  که  می
هدا یکسدان    باشن . در این میان رفتار مجلس نیز بدا دسدتگاه   تأثیرگذاردستگاه خود 
یابند  و   مدی  مثدال در کمیسدیون تلایدق برخدی از وزرا حضدور      عنوان بهنیست که 
( نظدرات دسدتگاه   شدود  می یریگلت )که از طریق سازمان برنامه پینظر دو برخالف

 (5).برن  می خود را پیش
 در یزم است توجه شود که نامشخص بدودن چدارچوب تعامدل قدوا     بنابراین
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ریزی در سط   های بودجه اینرسی حاکم بر رویه دهن ه نشانتصویب بودجه  فراین 
و حتدی ندو     هدا  ، مجلدس هدا  دولدت سداله مسدتقل از تغییدر     ص  کالن در بازه یک

 ریدزی  بودجده سدال   ص  کیسابقه بیش از  رغم یعلکه  ای گونه به. ستا ها حکومت
در کشور، هنوز سازوکار تعامل میان قوه مقننه و مجریه در زمان تصویب یا اصالح 

ن مشخص نیست. در واق  ثبدات رویده مشخصدی بدرای تعامدل دو قدوه، سدط         آ
انتظارات از هر یک از دو قوه در زمان تصدویب، سدط  اطالعدات یزم از بودجده     

نماین گان در بودجه )کلی  یرگذاریتأث( برای بررسی بودجه، سط  یجزئ)کالن، یا 
باعث ش ه اسدت کده دسدتور کدار مشخصدی       مسئلهاین و ( تعری  نش ه جزئییا 

برای تعامل میان قوای مقننه و مجریه وجود ن اشته باش . این امر بده معندی تغییدر    
، تصویب و اصالح بودجه است. از سدوی دیگدر در   یرأچارچوب بررسی،  یدائم

به معنی شکل نگرفتن رویده قدانونی مشدخص     مسئلهین چارچوب نظم اجتماعی ا
م بده شدخص بدودن تعیدین     ئاست که در نتیجده آن، قدا   آنافراد در  ریتأثمستقل از 

چارچوب بررسی بودجه ت اوم یافته و سازوکار تعیین دستور کار بررسدی بودجده   
در سالیان متااوت در حال نوسان بوده است و افدراد هدم در چدارچوب و هدم در     

 بسیار مهمی دارن . ریتأثها  ر کاردستو

 در مرحله اجرا ریزی بودجهبه شخص بودن نظام  قائم .3-2

 30از منظر اجرایی، مطابق قانون تنظدیم بخشدی از مقدررات مدالی دولدت، حد ود       
هدا نیدز    دارن ، در اکثدر سدال   جایی جابهدرص  از اعتبارات جاری و عمرانی قابلیت 

دارای دهند  کده    از اعتبدارات را تشدکیل مدی   درصد    30 های متارقه ح ود ردی 
و مخار  در ح ود وصول مناب  بودجه در نظر گرفتده   ن هستپذیری ان کی  نظارت
 ،دهد   مدی  تشدکیل  متارقده هدای   ردید   را بودجه درص  30 ح ود اینکهشود.  می
 رئدیس  دسدتان  در بودجده  تخصدیص  بدرای  یریگ میتصم ق رت تمرکز دهن ه نشان
 ایشان به گسترده بسیار صالح ی ی حق اعطای و کشور کل وبودجه برنامه سازمان
ای صدار   درص  و پاره 100ها یا احکام بودجه  ای از تبصره بر این اساس پاره است.
ع م تخصیص اعتبار به بعضی از احکدام   موضو  شون . تخصیص اعتبار می درص 

 گزارش در هرساله و تاس مشاه ه های متااوت قابل در گزارش تاریغ بودجه سال
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 و 1398 سدال  در متارقده   یرد 150 نمونه عنوان به. شود می گزارش بودجه تاریغ
 مجلدس، های  پژوهش مرکز) دارد وجود 1399 بودجه در متارقه  یرد 146 تع اد
 (.17 ص ،16765 مسلسل شماره ،1399 بودجه حهیی گزارش ،1398

 نظام ش ن قائم به شخص ها در درآم های اختصاصی دستگاه به بای  همچنین
 دهده  یدک  بدرای  ش ه ارائه گزارش نمونه عنوان به. دشو توجه اجرا در ریزی بودجه
 16.5تدا   7عمومی بین  بودجه از درآم ها این سهم که ده  ن مینشا از انقالب بع 

وبودجده، دفتدر اقتصداد     برنامهنیست )سازمان  ریپذ نظارتدرص  در نوسان بوده که 
در  مجد داً  1390در دهده   اختصاصدی  درآمد های (. 1376مجموعه آماری  -کالن 

 کشور اجراییهای  دستگاه یتراز هم که شود می باعث امر این و حال افزایش است
درآمد های اختصاصدی    1396در سدال   نمونده  عندوان  بده  .دشو ج ی آسیب دچار

هدا   افزایش یافت و در قبال آن این دستگاه ش ت بههای علوم و به اشت  وزارتخانه
 هدا وام بگیرند . در   توانن  از باندک  می ش ه ینیب شیپبر اساس درآم های اختصاصی 

 اختصاصدی  درآم  پشتوانه به توانستن  ها می دانشگاه 1397 سال در رون ، این ادامه
 یند یب شیپد  بودجده  اجرایی نامه نییآ در امر این و کنن  دریافت وام ها بانک از خود
 اختصاصدی  درآم  از توجهی قابل بخش است ممکن عمل در که یدرحال ؛بود ش ه
 ؛اسدت  افتده ی تد اوم  هید رو نید ا 1399 سال بودجه در هم باز. نیاب  حققت ش ه انیب
 اردید لیم هزار 79 ح ود به یدرص  10 رش  با یاختصاصهای  درآم  که ای گونه به

 ،1399 بودجده  حده یی گدزارش  مجلدس، هدای   پدژوهش  مرکز) است  هیرس تومان
 .(7 ص ،16771 مسلسل شماره

کنند ه   در مجمو ، در این شدرای ، قدانون بودجده نقدش نهداد اعمدال      بنابراین 
کند  و اجدرای بودجده     اجرایی کشور را ایاا نمی یها دستگاهمح ودیت رفتاری بر 

 رئدیس  خداص  صدورت  بده  و اشدخاص  به شخص اسدت و ترجیحدات   قائمتقریباً 
 قد رت  بدا ( سدازمان  ایدن  مد یران  تدر  نییپدا  سدطحی  در و) وبودجه برنامه سازمان

در صدورتی کده در    باشد .  تأثیرگدذار  تخصیص رون  در توان  بای می صالح ی ی
هدا را در ایدن نهداد متمرکدز      وبودجه نیز ردی  زمان تصویب بودجه سازمان برنامه

. این امر فارغ از حداکم   یاب میهم بیشتر نمود  به شخص ش ن باز قائمق رت  ،کن 
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 استیرمثال هم در دوره  عنوان بهاست.  در کشورسیاسی موجود  یها انیجرش ن 
این امر  روحانی یآقای جمهور استیرو هم در دوره  نژاد یاحم  یآقای جمهور

 (6).صاد  بوده است

 مأوردی  مطالعأه )در مرحلأه نظأارت    ریأزی  بودجأه به شخص بودن  قائم .3-3

 (محاسبات دیوان نقش و تفریغ یها گزارش

و  1352 هدای  سدال به تصویب رسی ه و در  1289قانون دیوان محاسبات کشور در 
رئدیس دیدوان محاسدبات و     1361بر اساس قدانون   (7).تج ی  نظر ش ه است 1361

 برنامده،  کمیسدیون  پیشدنهاد  به محاسبات دیوان رئیسهستن .  تراز همرئیس دادسرا 
ایدن   قداً یدق (.11 مداده شدود )  مدی  انتخداب  مجلدس  تصویب و سباتمحا و بودجه

(. از منظدر  15وجود دارد )ماده  هم سازوکار برای انتخاب دادستان دیوان محاسبات
 ارائده به رئدیس دیدوان محاسدبات     آن رااجرایی نیز بخش فنی پس از تهیه گزارش 

ده . در این مرحله هیچ قی  رفتاری و مح ودکنند ه بدرای ارسدال گدزارش بده       می
هدا بده    ها و ارسال یا ع م ارسدال آن  دادسرا نیست. بر این اساس در انتخاب پرون ه

دادسرا رئیس دیوان محاسبات مختار است. در واق  سازوکار نهایی ش ن پرون ه یا 
 لحداظ  دیدوان محاسدبات بده   مسکوت مان ن قائم به شخص اسدت. حتدی رئدیس    

آن توان  از بخش فنی بخواه  که یک موضو  را بررسی کند  و سدپس    حقوقی می
 به دادسرا بارست  و بر این اساس ترجیحات خود را اعمال نمای . را

متاداوت،   یها سالگزارش تاریغ بودجه  اتاا  بهدیگر، در اکثر قریب  سوی از
پرون ه ارسالی به دادسرای دیوان محاسدبات  اجرایی کشور  یها دستگاهتمام  باًیتقر

طبیعی است کده رسدی گی بده    . گسترده است ش ت بهموارد تخل   کشور دارن  و
، 1390-1387کده در بدازه زمدانی     یا گونده  به ؛کارآم  باش  توان  نمیها  این پرون ه
مستشداری دیددوان   یهدا  ئدت یهدر  شد ه  لیتشددک یهدا  پروند ه درصد  از   9حد ود  

 اسداس  بدر  و( 1391 ه است )دیوان محاسبات، شور حکم منجر محاسبات به ص 
 گسدترده هدای   تخلد  ( 1396) محاسدبات  وانید د بودجده  غید تار گدزارش  نیآخر

 .دارد ادامه سابق روال ر طبقب ییاجراهای  دستگاه
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 ریزی ان از ساختار كنونی بودجهنفع ذینارضایتی  .4

ریدزی در ایدران )در سده     بودجه فراین بودن بخش قابل توجهی از  قائم به شخص
ریزی مد ام   شود که نظام بودجه می مرحله تصویب، اجرا و نظارت( در عمل باعث

 رغدم  علدی ان متااوت اقتصادی قرار گیرد. در این شرای  ناع ذیدر تله تضاد مناف  
 ،باشدن   تأثیرگذاربودجه  فراین در  ان  کردهان تا ح  امکان تالش ناع ذیاینکه تمام 

 ها را در های آن به دلیل اینکه تمام خواسته ش ه حادثها از نتیجه  ایت همه آندر نه
 از مجلدس  شدود  مشداه ه مدی   3 که در ج ول طور همانبر نگرفته ناراضی هستن . 

 مجلدس  و دولدت  یدو هدر  از یدی اجراهدای   دسدتگاه  و مجلدس  از دولت و دولت
موضدو ،   تدر  سادهبرای پیگیری  .ن سته یناراضها  آن سه هر از مردم بوده، یناراض
ریدزی از دید گاه دولدت، مسدئوین اجرایدی،       کلی مشکالت بودجه صورت بهفق  

 ش ه است. ارائهمجلس و مردم 

 ریزی کنونی ان از نظام بودجهنفع ذیبرخی از دالیل ناراضی بودن . 1 جدول

 ریزی دالیل ناراضی بودن از روند کنونی بودجه نفع ذی
 ت بیش از حد مجلس در مرحله تصویب؛دخال دولت

 تهیه و تصویب و هم در مرحله اجرا؛ها و اختیارات هم در مرحله  عدم تناسب مسئولیت
 قوانین و مقررات مالی و محاسباتی؛عدم کفایت 

 ی انجام وظایف دولت به نحو مطلوب؛عدم کفایت منابع برا
 .منابع تأمینایجاد وظیفه برای دولت توسط مجلس بدون پذیرش مسئولیت در 

مومی به جامعه عرضه در قبال مصرف منابع عقرار است نامعلوم بودن حجم و کیفیت کاالها و خدماتی که  مجلس
 شود؛

 ی حقوقی و قانونی؛ها چارچوبعدم رعایت 
 ؛کالن دولت در تنظیم بودجه یها استیسنامعلوم بودن 

 .سنواتی یها بودجهتوسعه و  های برنامهعدم ارتباط مشخص 
مسئوالن 

 اجرایی
 ی اجرایی؛ها تیواقعه با هحجم زیاد قوانین و مقررات مالی و نامطلوب بودن کیفیت آن برای مواج

 در بودجه؛ها  دستگاه های برنامهفقدان روشی برای انعکاس 
 .و تخصیص اعتبارنامه  موافقتابزارهایی مانند مبادله  بودن کارانا

عموم 
 مردم

 ؛مجلس ودولت  یها یریگ میتصمود اطمینان از کیفیت نب
 رده منابع عمومی؛گست لیوم فیحاحساس 

 ؛کیفیت نامطلوب برخی از کاالها و خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت
 ی دولتی؛ها دستگاهانجام کار در  یها روشگستردگی بوروکراسی و ناکارآمدی 

 .دولت یها تیفعالپرهزینه بودن 

(؛ 1387و  1390نژاد ) (؛ شبیری1386قاسمی )، برگرفته از خضری و های تحقیق یافتهمنب : 
 (1395) یرخانیام و آذر ،(1382محسنی و اصالنی )
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؛ حقأوقی  ، عدم تعأادل عدم تعادل اقتصادی عدم تعادل( بودجه:)تعادل  .5

 تعادل سیاسی اما

 نظدام  بدر  حقدوقی  و سیاسدی  مقالده سداخت   در شد ه  ارائده  نظدری  مبدانی  بر طبدق 
 غالدب  کده ) اقتصدادی  کارکردهدای  بدر  عالوه نیز بودجه و دارن  تأثیر ریزی بودجه
عد م تعدادل(   )و در اینجا نیز سه تعدادل   دارد سیاسی و حقوقی کارکردهای( است

نشان داده شد ه اسدت کده     اجمال بهو  (8)سیاسی، اقتصادی و حقوقی از هم تاکیک
یک تعادل ناکارای سیاسی قدرار دارد کده بدا عد م تعدادل      در ریزی در ایران  بودجه

 اقتصادی و حقوقی همراه است.

 به شخص قائمتعادل سیاسی ناكارا و  .5-1

بعد  از   ،شدود  مدی  تعادل در علوم ب ین معناست که وقتی شوکی بده سیسدتم وارد  
ن اید . روی دیگدر قضدیه   گردد یبرمون  قبلی خود م تی دوباره سیستم به مسیر و ر

 ای گونده  بده  آندر شد ه   به سیستم یا اصالحات انجدام  ش هوارد یها شوکاست که 
 ه،شد   ارائده نیست که رون  و مسیر حرکت ج ی ی ایجاد کن . مبتنی بر دو دی گاه 

امدا ایدن    ؛ریزی در ایران یک تعدادل سیاسدی اسدت    مشاه ه کرد که بودجه توان می
ین معنی که رفاه اجتماعی در حالت جدایگزین بهتدر از ایدن    ه اب ؛ستا تعادل ناکارا
ان ایدن  ناعد  ذیتوانست افزایش یاب  وگرنه طبیعی است که مورد اقبال  می وضعیت

 گیرد.  وضعیت قرار
 در مجلدس  ند گان ینما بده  کده  یاطالعدات  حوسط گاته، بر اساس مطالب پیش

هدای   دسدتگاه  حضدور  دولدت،  و مجلس انیم تعامل زوکارسا شود، می ارائه بودجه
 و ابندد ی مددی حضددور مجلددسهددای  ونیسددیکم در دولددت از مسددتقل کدده یددیاجرا

 اسداس  نیهمد  بدر . سدت ین مشخص دولت از بودجه در ن گانینماهای  درخواست
 سددط  در کدده امددور یبرخدد در بودجدده، یبررسدد زمددان در مجلددس ندد گانینما

 کید  سداختن  سدط   در یمدوارد  در و سدت ا هدا  وزارتخانده  کدالن  هدای  مأموریت
 بودجده  عمد ه  بخدش  نیهمچند . شون  می بودجه یبررس وارد م رسه ای مارستانیب
 در امددا اسددت دولددت هددای مأموریددت دهندد ه نشددان واقدد  در دولددت، یشددنهادیپ
 موضدو   مجلدس،  یعلند  صحن و بودجه قیتلا ونیسیکم ،یتخصصهای  ونیسیکم
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 در یمتمداد هدای   دهده  یبرا امر نیا. شود می یبررس ن رت به دولت های مأموریت
 .است تعادل ینوع از یحاک که است انیجر

هدای   ریزی کشور در دهده  گرفته در نظام بودجه اصالحات انجام این، عالوه بر
ریزی کشور ایجاد نکرده اسدت.   و مسیر ج ی ی برای نظام بودجه بوده جزئیاخیر 
تع اد نماین گان هر کمیسیون و ...( و تعیین مجلس ) داخلی نامه نییآ جزئیاصالح 

ع م ورود ج ی مجلس و دولت به بحث ت وین قانون بودجده یدا اصدالح قدانون     
 عمدالً اسداس   نیبدر همد  از جمله این موارد هسدتن .   1351وبودجه مصوب  برنامه

ریزی کشور وارد نش ه که آن را از مسیر تعادل خدود خدار     شوکی به نظام بودجه
در  یریتدأث ای مرسوم نیدز   کن  و در مسیر ج ی ی قرار ده . پس اصالحات بودجه

بده   ؛ قدائم استا و هم ناکار قائم به شخصاما این تعادل سیاسی هم ؛ تعادل ن ارن 
تصدویب   فرایند  ل میدان قدوا در   و تعامد  تأثیرگذاریشخص از این منظر که سط  

ایدن اسداس بدا     بستگی دارد. بدر  دستور کارهاافراد در  تأثیرگذاریبودجه به سط  
وبودجه، نماین گان مجلس، وزرا و  ، م یران سازمان برنامهها ونیسیکمی رؤساتغییر 
هدای   بخدش  در کده  ردیپذ یم تأثیرها  بررسی بودجه از آن یها هیروی جمهور رؤسا
 ش . ارائه آن عینیهای  نمونه و بحث مقاله قبلی

 ایجداد  کشور برای فراوانی های هزینه که ستا ناکارا منظر این از مذکور تعادل
 های جد ی عملکدرد بودجده از مصدوب     توان به انحراف می نمونه عنوان به. کن  می

 وجدود  .افتد   مدی  اتادا   هرسداله  که کرد شارها( استزده  تأیی آن مهر  ر)مجلس ب
 مجلدس  نظدر  یدار یمعن سط  در که کشور ریزی بودجه امر در صیتخص سازوکار

 در را کده  مجلس و دولت انیم قابلت و توازن مسئله و کن  می  یته  را( تأیی  مهر)
 گدر ید نمونده  عندوان  بده  نیهمچند . دسداز  می مخ وش ،است م نظر قوا کیتاک امر
 یبعد  های  بخش در کرد که توجه یعمرانهای  طرح یبای نهیهز مسئله به توان می
 .شود می یبررس

 عدم تعادل حقوقی .5-2

تاکیک قواست که از طریدق   مسئلههای انتخابی  های مهم حکومت یکی از شاخصه
یاب . در این چارچوب، نمایند گان مجلدس در    می سازوکار توازن و مقابله نیز قوام
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ایران، پس از انتخاب ش ن و سوگن  وفاداری، نماین ه مردم ایدران هسدتن  و باید     
اما سازوکار انتخاب نمایند گان  ؛ های خود قرار دهن  خواسته رأسمناف  ملی را در 

 ریزی در ایران باعدث  و نامشخص بودن سط  تعامل دولت و مجلس در امر بودجه
ای را پیگیدری کنند  تدا     ت منطقده شود که در عمل، نمایند گان بیشدتر ترجیحدا    می

هدای ملدی و    های بودجه ( گرایش1392الساداتی و همکاران ) ترجیحات ملی. ملک
ای نماین گان مجلس را از طریق تحلیل محتوایی تذکرات نماین گان مجلدس   منطقه

هدای   که همه نماین گان در پیگیدری طدرح   ان  دادهدوره هشتم بررسی کرده و نشان 
ای  های بودجه و در سیاست ای را بر اه اف ملی ترجی  داده نطقهعمرانی، اه اف م

های سه کرسی نماین گی و کمتر )یدک یدا دو    های عمرانی نماین گان حوزه و طرح
بدر اهد اف ملدی    را ای  مشخص اهد اف منطقده   کامالً صورت بهکرسی نماین گی( 

 .ان  دادهترجی  
 فقد   نده اینکده   ؛کنند   از سوی دیگر نماین گان مجلس بای  بر دولت نظارت

تمرکددز بددر  یجددا بددهندد . در ایددن شددرای  مایبخشددی از دولددت عمددل ن عنددوان بدده
 عندوان  بده در سدط  عدالی،   ها  آنها و پیگیری و نظارت بر  وزارتخانه های مأموریت

هدای   و م یران دسدتگاه  فرمان ار، استان ار، بخش ار بهبخشی از ب نه اجرایی دولت 
ن این امر تدوازن و مقابلده دولدت و مجلدس را از بدی       .کنن کمک می اجرایی مناطق

 گیری مجلس و دولدت را تضدعی    برد و کارکردهای حقوقی )و سیاسی( شکل می
سدت.  ا ناکدارا  گرفتده  شدکل  حقدوقی  تعادل کهده   نشان می حال نیع در وکن   می
اسدت کده    قدرن  ندیم حد ود   ،کده در بخدش بررسدی تداریخی بیدان شد        طور همان
ایدن امدر یکدی از عوامدل عمد ه       ؛گیدرد  مدی  متمرکز انجدام  صورت بهریزی  بودجه
گیری ع م تعادل حقوقی ذکر شد ه اسدت کده قدانون انتخابدات و سدازوکار        شکل

 در( 1396) «فدر  یباسدتان ». هسدتن   آن تأثیرگدذار انتخاب نماین گان مجلس نیدز بدر   
 یردارشده  یعمراند  بودجده  در که است داده نشان حوزه نیا در مطالعه نی تریج 

 ع م ای بروز بر( اصاهان یشهردار در یزیر برنامه معاونت) زیر برنامه نهاد اصاهان،
 ندوعی  بده  زین یزمان یناسازگار نیا که است بوده رگذاریتأث یزمان یناسازگار بروز
 حدات یترج ریید تغ لید دل بده  زمدان  بسدتر  در هدا  یگدذار  اسدت یس راتییتغ از یناش
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 یحقدوق  تعدادل  عد م  بر دال و است گرفته شکل یعمرانهای  طرح گذاران استیس
 .است یمحلهای  دولت وها  یشهردار سط  در یحت

 عدم تعادل اقتصادی .5-3

بودجه جاری در کشدور   بوده،یک ع م تعادل اقتصادی  ریزی بودجهساختار کنونی 
مالی از طریق فدروش نادت و فدروش     و تأمین ستامکرر دچار کسری  صورت به

ها در بودجه ایران در مقایسه با  گیرد. سهم مالیات می ض انجاماورا  مالی یا استقرا
 مرکدز )در پوشش کسری بودجده اسدت    مؤثریکشورهای دنیا ان ک و نات عنصر 

 (.1399 مجلس،های  پژوهش
 یگدذار  اسدت یسسدن    عندوان  بهدر بررسی بودجه در مجلس و دولت، بودجه 
 وخدر   دخدل  عنوان بهو بیشتر  است مالی دولت برای یک سال در نظر گرفته نش ه

 اقتصدادی تد اوم   یها یثبات یبم اوم  صورت بهشود که در نتیجه آن  می سالیانه دی ه
ای کده هرسداله در زمدان تد وین بودجده در       های بودجه یاب . مجموعه شاخص می

های سالیانه فصدل   شود )رجو  شود به گزارش می های متنو  اقتصادی ذکر گزارش
از منظر مالیده عمدومی در بودجده     ده  نشان میهای مجلس(  بودجه مرکز پژوهش

طریدق مدواردی مانند  کسدری بودجده       از کده  کل کشور عد م تعدادل وجدود دارد   
هدای   سهم صن و  توسعه ملی از نات، افزایش م اوم ب هی یدائمعملیاتی، نوسان 

ام بودجه در هنگد  یدائمش ن  تر یانبساطدولت، افزایش م اوم نرخ ارز در بودجه، 
 (.1399 مجلس،های  پژوهش مرکز)بررسی در مجلس و ... قابل ردیابی است 

 یزیر بودجه یكنون ساختار های هزینه .٦

 نظدام  یحقدوق  و یاقتصداد  هدای  تعدادل  ع م در کنار بودجه یناکارا یاسیس تعادل
 ازدر ایدن زمینده    و دارد کشدور  یبدرا  یفراواند  هدای  هزینده  ران،یا در ریزی بودجه
دامده  ا در. کدرد  طرح توان می یفراوان یها مثال کشور یکنون ریزی بودجه های هزینه
 اجمدال  بده  «یمدال  یگذار استیس وبیمع کلیس» و «یعمرانهای  طرح» مورد دو به

 .شود می پرداخته
 برابدر  2.5 حد ود  80 دهده  در ،یعمرانهای  طرح بخش در یبردار بهره هزینه
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 90 دهده  در و (1390 اسدالمی،  شدورای  مجلس یها پژوهش مرکز) اولیه بینی پیش
 اسدالمی،  شدورای  مجلدس  یهدا  پدژوهش  مرکز) است بوده ح ود همان باًیتقر زین

عمراندی در کشدورهای    یهدا  طدرح میدزان انحدراف در بودجده     که یدرحال ؛(1398
  ؛درص  اسدت  10جمله کشور نرو ( زیر  پیشرفته ان ک و در برخی از کشورها )از

 یند یب شیپساله برای اجرای آن  هاتبازه زمانی  مثالًکه اجرای طرح عمرانی  یعنی
هدای نهدایی    سال اجدرای پدرو ه، هزینده   هات دقیق است که پس از  یق ر به ،ش ه

چنین در ست. همدرص  با برآورد اولیه ت وین پرو ه متااوت ا 10اتمام پرو ه فق  
 شد ت  بده  یطد یمح سدت یزعمرانی مطالعات فنی، مالی، اقتصدادی و   یها طرحاکثر 

عالوه بر متغیرهای اقتصادی عوامدل   ،های عمرانی انتخاب پرو هدر ضعی  است و 
سدازوکارهای متاداوتی بدرای     کده  یدرحدال  ؛اسدت  تأثیرگدذار  شد ت  بهسیاسی نیز 

عمراندی در دنیدا تجربده شد ه اسدت      هدای   از تعری  و اجرای طرح ییزدا استیس
 .(1395ابوحمزه و زمانی، )

آثدار   شدود،  می اسی ناکارا و ع م تعادل حقوقی باعثاز سوی دیگر، تعادل سی
مدالی و پدولی کده از طریدق کسدری بودجده، تدورم و سدایر          یهدا  اسدت یسمتقابل 
مورد توجه ج ی مجلس و دولدت قدرار    ،های اقتصادی قابل ردیابی است شاخص

 رو روبده نگیرن  که در نتیجه آن اقتصاد از طریق بودجه بدا عد م تعدادل اقتصدادی     
 یانضدباط  یباین وضعیت باعث ش ه تا یک سیکل معیوب  ،نمونه عنوان به. دشو یم

پولی به سیاست مالی و تورم در اقتصاد ایران شکل  یها استیسمالی، وابسته ش ن 
دولدت بدرای    و یابد   مدی  گیرد. با افزایش تورم ق رت خری  واقعی دولت کداهش 

 های نادت و اسدتقراض   افزایش نرخ ارز از طریق تب یل به ریال درآم جبران آن به
کده در   گذارد می تأثیرپولی  های سیاستآورد و این امر بر  می از بانک مرکزی روی

سدیکل   مجد داً و  شدود  مدی  منجدر  تدورم  گیدری  شدکل نهایت از طریق نق ینگی به 
 یهدا  زهیمکدان . این سیکل معیوب سالیان سال ت اوم یافتده و  گیرد شکل میج ی ی 
پولی و کنترل و اعمال انضبا  مالی را دچار خ شه کدرده   های سیاست تأثیرگذاری
 است.
 ونید انقالب خواسدته  کده  است ش ه باعث عمل در ناکارا یساختار  یشرا نیا
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ای  بودجده هدای   خواسدته  نیز  یج  مطالعاتبر اساس  یحت؛ نشود محقق مشروطه
 بدار  آتدش  چنانکده  ، نشد ه  عملدی  همچندان  یاسدالم  انقدالب  از بع  قانون نینخست
 و 1358 بودجده  قدانون  اهد اف  کده  داده اسدت  ننشدا  یخیتار یبررس در( 1398)

 .نگشته است محقق همچنان 1359

 یریگ جهینت و یبند جمع

ریدزی در ایدران    بودن بودجده  قائم به شخصه ف از ت وین این مقاله طرح بحث 
نشان داده ش ه است کده شدرای     بوده ودر هر سه مرحله تصویب، اجرا و نظارت 

در عین حال از منظدر اقتصدادی و   و  ریزی در ایران یک تعادل سیاسی ناکارا جهبود
 شدود  یمریزی طی  مسیر و رون ی که در بودجهدر ع م تعادل است؛ یعنی حقوقی 

و فقد  افدراد آن )دولدت و     وجود داشته اسدت همان مسیری است که سالیان سال 
 ریزی انجام در مسیر بودجهکنن  و اگر اصالحاتی هم  می ( تغییرها دستگاهمجلس و 

)تغییر افراد کمیسیون تلایق و ...( است که ریل حرکدت   جزئیاصالحات  ،گیرد می
هدای قبدل    ریزی در دهه و نتایج حاکم بر بودجه ده  ینمریزی را تغییر  نظام بودجه
 لید وم  یحهای عمرانی و  ناکارایی طرحی همچون ئلامسیاب  که  می ت اوم همچنان

گیدری   و همچنین شکل تمام مهینهای عمرانی  ش ن مناب  مح ود اقتصادی در طرح
افزایش کسدری بودجده،   کشور )های معیوب سیاست مالی، پولی و ارزی در  سیکل

افزایش تورم، افزایش نرخ ارز، افزایش نق ینگی( و اسدتااده مد اوم از نادت بدرای     
 .استها  پوشش کسری بودجه از جمله آن

سابقه دارد و در ایدن   قرن نیمتعادل ناکارای کنونی ح ود  ن مطالعهبر اساس ای
قائم بده  ، سط  بایی ها مجلسو  ها دولتهای  های مشترک تمام دوره م ت ویژگی
ریزی در سه مرحله تصویب، اجرا و نظدارت اسدت. در    بودجه فراین بودن  شخص

کده بیدان شد      طدور  هماناما  ،ای هم وجود داشته است این م ت اصالحات بودجه
هدای اقتصدادی و    بوده و تعادل ناکارای سیاسی و ع م تعادل جزئیاین اصالحات 
 .ان  افتهیحقوقی ت اوم 

ان بخددش عمددومی بودجدده شددامل دولددت، ناعدد ذیدر ایددن شددرای  بددا اینکدده 
و نادوذ   تدأثیر از طریدق   تدا  اند   کدرده های اجرایی و مجلس تدالش مد اوم    دستگاه
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امددا بدده دلیددل نبددودن  ؛ف  خددود را حدد اکثر کنندد بودجدده منددا فرایندد شخصددی بددر 
)مشخص ش ن سط  حضور مجلدس   اتکا قابلهای غیرشخصی مشخص  چارچوب

در بودجه، سازوکار دقیق و انتظارات مجلس و دولت در تعامل با یک یگر مسدتقل  
بودجده، قواعد  مشدخص غیرشخصدی      فرایند  از نقش افراد، تاکیک دقیق قدوا در  

 در یفراوانو مشکالت  مسائل( ...ها یکسان باش  و تگاهتخصیص که برای تمام دس
 .دارن  وجود ریزی بودجه فراین 
 از شیبد  گذشت رغم علی) مشروطه انقالبهای  خواسته غالب  یشرا نیا در

 از ،(دهده  بیش از چهار گذشت رغم علی) یاسالم انقالبهای  خواسته و( قرن کی
 ملدت  نظدارت  ،یمال و کالن اقتصاد ثبات بودجه، درها  دستگاه یساز همسان جمله
 .نیافته است تحقق همچنان بودجه قیطر از دولت بر

هدا   دولدت اصلی تمام  و یکی از وجوه مشترک بنابراین بر اساس این پژوهش،
است و بر همدین اسداس    آنبودن  قائم به شخصریزی،  در امر بودجه ها لسو مج

بودن بودجه در دسدتور کدار    قائم به شخصسازوکارهای کاهش  ضرورت دارد که
 (9).دولت و مجلس قرار گیرد
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  ها نوشت پی
نیلدی،  ) ه استترور ش  1290ت وین بودجه سال  وی پس از که شود می همچنین گاته .1

 (.110ص ، 1389درگاهی، کردبچه و نیلی، 

از  1320هایی که در مد ت سدال    ماده واح ه: وزارت دارایی مجاز است کلیه پرداخت .2
جدودی حسداب   آید  و مو  طرف شرکت سهامی نات انگلیس و ایران به عمل مدی 
منظدور و تعهد ات    1320ان وخته کشور را تا این تاریخ بده جمد  بودجده سدال     

منظور نمودن حسداب  نمای  )قانون اجازه  نیتأمحساب نامبرده را از محل بودجه 
 (.1320ان وخته کشور به جم  بودجه سال 

 یهدا  شدنهاد یپ مجمدو   باید   مجلدس،  تلایدق  کمیسدیون  سیرئد  عملدی،  نمونه عنوان به .3
 دییدل  بده  بندا  میدان  ایدن  در. ببرد علنی صحن به و کرده یبن  جم  را نماین گان
 نمایند گان  اعتماد آن از تر مهم یا احتمالی وقت کمبود دلیل به جمله از) گوناگون
 قابدل  صدالح ی ی  حدق ( تلایدق  کمیسدیون  سهیرئ ئتیه به تلایق کمیسیون عضو
 اعطدا  علندی  صدحن  بده  تق یمی بودجه یبن  جم  در کمیسیون سیرئ به توجهی

 طریدق  از را خدود  صدالح ی ی  حدق  ایدن  نیدز  تلایدق  کمیسدیون  سیرئ. شود یم
 یدا  مجلدس  یهدا  پژوهش مرکز جمله از) خبره کارشناسان از نار چن  با مشورت
. کن  یم اعمال بودجه در ییتنها به یا ها ونیسیکم یرؤسا و( وبودجه برنامه سازمان
 عبارتی اصالحات 1397 و 1396 ،1395 یها سال بودجه قانون در نمونه عنوان به

 در کده  اسدت  شد ه  اعمال بودجه در...(  و اعتباری ردی  نام تغییر) زیادی بسیار
 .اسدت  گرفتده  انجدام  بودجه تلایق کمیسیون سیرئ صالح ی ی حق با فق  عمل
 که است آم ه متارقه تغییرات دهم بخش در ،1395 بودجه قانون در مثال عنوان به
 در. داشدت  ردید   100 از بدیش  تغییدرات  ایدن  1397 سال در یا دارد ردی  63

 در بودجده  تلایدق  کمیسدیون  سیرئد  صالح ی ی حق ،یزیر بودجه کنونی شرای 
 .دارد وجود متارقه تغییرات بخش

 بده  1394 از تلایدق  کمیسدیون  سیرئد  تغییدر  با حوزه، این در تجربی یا نمونه عنوان به .4
 ورود روش اخیر، یها سال در 1396 سال در قبلی سیرئ مج د بازگشت و 1395
 نمایند گان  کده  درآمد ی  و یا نده یهز پیشدنهادهای  سط  و درآم ها و ها نهیهز به
  اولیده  جلسدات  شرو  در اساس نایبر  .است بوده متااوت کنن  ارائه توانستن  یم
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 وجدود  از حداکی  کده  شدود  یمد  ایجاد تلایق کمیسیون نماین گان بین ج ی بحث
 ادعاهدا  گونده  نید ا اثبات برای. است تلایق کمیسیون سیرئ تغییر دلیل به ها تااوت
 کارشناسدان  یدا  تلایدق  کمیسدیون  عضدو  اسالمی شورای مجلس نماین گان به بای 
 تحلیدل  ایدن  مبندای  مقالده  نویسن ه شخصی تجربه. کرد مراجعه موضو  با مرتب 
 مناقشده  محدل  تلایدق  کمیسدیون  سیرئد  یرگدذار یتأث تاداوت  سط  و است بوده
 .است یدرست امر کلیت در اما ؛باش  توان  یم

 وزارت برای ملی توسعه صن و  از برداشت موضو  که 1395 سال در ،نمونه عنوان به .5
 نادت  وزیدر  ،ش  بحث تلایق کمیسیون در میلیاردپنج  ح ود بر بالغ رقمی با نات
 دیگدر  وزیر یک حضور هنگام اما ؛کرد دفا  امر این از و یافت حضور مجلس در
 وقدت  معداون  بدود،  خودش تخانهروزا برای تخصیصی اعتبار افزایش دنبال به که

 متدذکر  یدرست به را موضو  این کمیسیون سیرئ همچنین و وبودجه برنامه سازمان
 نتیجده  و کند   صدحبت  بای  دولت از نماین گی به وبودجه برنامه سازمان که ش ن 
 امدور  کده  شدرایطی  در که یدرحال. است آم ه بودجه ییحه در ها وزارتخانه تعامل
 دولدت  از مسدتقل  توانند   ینمد  وزرا سایر نه و نات وزیر نه نباش  شخص به مقائ

 .ببرن  پیش به تلایق کمیسیون در را خود یها خواسته
 در بداییی  بسدیار  ق رت وبودجه برنامه سازمان وقت سیرئ ،نژاد یاحم  آقای دوره در .6

 خداص  یهدا  دسدتگاه  به بودجه تخصیص همچنین و متارقه یها  یرد تخصیص
 و اسدت  صداد   نیدز  وبودجده  برنامده  سازمان کنونی سیرئ برای امر این و داشت
 ایدن  نتیجده  در حتی و بوده پابرجا قبل همانن  متارقه یها  یرد در ایشان ق رت
 کده  اسدت  دلیدل  همین به. است متااوت نیز ها دستگاه اعتبار تخصیص درص  کار
 ارگانیدک  ارتبدا   کده  هستن  تالش در م ام اجرایی یها دستگاه و وزارتخانه تمام
 تخصدیص  اینکه دلیل به نیز عمل در و کنن  حاظ را وبودجه برنامه سازمان با خود

 در وبودجده  برنامده  سازمان سیرئ ی یصالح  حق است بودجه تحقق با متناسب
 .بایست بسیار اعتبارها تخصیص

 .ان  ش هبخشی از این اصالحات قلم اد  عنوان بهسایر اصالحات  .7
وجدود دارند     یزید ر بودجهاجتماعی و اه اف اجتماعی نیز در امر  مسائلطبیعی است  .8

و این حوزه نیز در ع م تعادل قدرار   است که به اغماض در این بحث ورود نش ه
 .دارد

م بده شدخص   ی اصالح و کاهش قائدستور کارهامتمادی  یها سالاست که در  گاتنی .9
ورود  ها آنطرح بحث ش ه است که در این مقاله به  یجزئ صورت بهبودن بودجه 

مسدیر   ،ورهای ایدن دسدتور کدار چده باید  باشد       نکرده است. همچنین اینکه مح
 پیگیری کرد. توان یمدر مطالعات بع ی  تحقیقی است که
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 و مجلدس  فصدلنامه  .نرو  و رانیاهای  صن و  سهیمقا: یناتهای  صن و  عملکرد
 .280-237ص  (، ص93) 25 ،راهبرد

 ؛رانید ا در ریدزی  بودجده  )فصدل دوم(  یخیتدار  ریس و ینظر یمبان ،(1387) ، احم تابش
 مجلدس هدای   پدژوهش  مرکدز . اکبدر  یعل نژاد، یریشب . به کوششو پارلمان بودجه
 ی.اسالم یشورا

: تهدران  .رانید ا در یاقتصداد  توسدعه  و نادت  دولدت،  .(1387) حم ممیرا ،یوسای یحاج
 .یاسالم انقالب اسناد مرکز انتشارات

 قدانون ( 75) اصدل  .(1391) مدا  یا ،یتهران .محسن زاده، یفاتح .محم رضا  یس ،ینیحس
ص  (، ص70) ،راهبدرد  و مجلدس  .ریزی بودجه در هیقضائ قوه اراتیاخت و یاساس
133-162. 
 خالصده ایدران )  در بودجده  مشدکالت  و مسائل .(1386) محم  قاسمی، .محم  خضری،

 یهدا  پژوهش مرکز .وبودجه برنامه تمطالعا فترد .(بودجه ان رکاران دست نظرات
 .سالمیا رایشو مجلس

 ختل .م های سال بودجه تاریغ یها گزارش کشور، محاسبات دیوان

 .1396 سال بودجه تاریغ یها گزارش کشور، محاسبات دیوان

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/261742/%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86_%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/572/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/52768


 135     تاکنون مشروطه انقالب از رانیا ریزی بودجه نظام

 یهدا  ئدت یه صدادره  یآرا و دادسدرا  عملکدرد  وضعیت بررسی (.1391) محاسبات دیوان
 .1391 تا 1383 زمانی بازه در تج ی نظر محکمه و مستشاری

 مرکددزی. ریددگ میتصددم یمحورهددا .2-1396 بودجدده حددهیی .(1395) همکدداران و یزمددان
 .یاسالم یشورا مجلسهای  پژوهش

 .آماری مجموعه -نکال اقتصاد دفتر (.1376) وبودجه برنامه سازمان
 هدای  پژوهش مرکز .پارلمان و بودجه ایران، در ریزی بودجه .(1387) اکبر یعل نژاد، شبیری

 .اسالمی شورای مجلس
 به رأی و یدر بررسد  مقننه هقو  حقو: رانیدر ا یزیر بودجه .(1390اکبر ) یعل ادنژیشبیر

 مرکز .وبودجدده برنامدده تمطالعا فترد .(دیپیشنها یلگوا و ینظددر یمبددان) جهدبو
 .سالمیا رایشو مجلس یها پژوهش

 ریدزی ایدران.   های بودجده در نظدام بودجده    چاله . سیاه(1395) بهیط ،یرخانیام .عادل ،آذر
 .571-590 ص ص ،(4) 8 ،یدولت تیریم 
 .کشور کل بودجه اولین ،(1388) اسالمی شورای مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه،
 یشدورا  مجلدس هدای   پدژوهش  مرکدز  متااوت، یها سال بودجه قانون ،(1390) حق لوح

 .یاسالم
 ؛(هدا  چدالش  و ایدران )مسدائل   در ریدزی  بودجده  .(1382) رشی  ،اصالنی .عباس محسنی،

 مرکدز  وبودجده  برنامده  دفتدر  .عملیداتی  و مدالی  یها نظارت و محاسباتی مسئولیت
 اسالمی شورای مجلس یها پژوهش

 .8 شماره ،1391 بودجه ییحه بررسی .(1390) اسالمی شورای مجلس یها پژوهش مرکز
 .یا هیسرما یها ییدارا تملک یها طرح

 شدماره  .1399 بودجده  ییحده  بررسی .(1398) اسالمی شورای مجلس یها پژوهش مرکز
 .یا هیسرما یها ییدارا تملک یها طرح .62

 شدماره  .1399 بودجده  ییحده  بررسی .(1398) اسالمی شورای مجلس یها پژوهش مرکز
 .16771 مسلسل شماره .بودجه مناب  .10

 .4 شماره .1399 بودجه ییحه بررسی .(1398) اسالمی شورای مجلس یها پژوهش مرکز
 .16771 مسلسل شماره .(اول شیرایو) بودجه مصارف بر یلیتحل

 محاسدبات  و بودجه برنامه، ونیسیکم .(1399) اسالمی شورای مجلس یها پژوهش مرکز
 .17056 مسلسل شماره ،یشنهادیپهای  تیاولو و اراتیاخت  ،یوظا. 6
 و انتخابداتی  نهادهای. (1392) هادی ،قوامی .مصطای ،فر سلیمی .سی سعی  ،الساداتی ملک

 ایدران؛  اسدالمی  شدورای  مجلس نماین گان ای منطقه و ملی ای بودجه یها شیگرا
 داندش ) یا منطقه توسعه و اقتصاد هشتم، دوره نماین گان تذکرات محتوای تحلیل
 .149-117ص  (، ص5) 20 .(توسعه و
 رشد   و دولدت  .(1389) فرهداد  ،نیلدی  .محمد   ،کردبچده  درگداهی،  حسن مسعود، نیلی،

 .نی نشر :تهران .دوم چ .ایران در اقتصادی
. (انقدالب  از قبدل ) ایران در اقتصادی ریزی برنامه نظام بررسی .(1389) بهروز زنوز، هادی
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