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نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران
ولی رستمی ،*1حمید

قهوهچیان2

چکیده
جنگ ،بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل میدهد .چنین وضعیتی از مهم تمرین للمل مدجمد
التبارات خارج از شمدل در حقدق محاسباتی بهشمار میآید و ازاینرو نظام حقمدیی حما بمر
آن ،پیچیده و یائ بر منطق ثاندی (در مقابل احکام اولیه) است .مه ترین مسئله در فهم نظمام
حقدیی حا بر بددجۀ جنگ ،شف مبانی و منابع حا بر آن اسمت .ایمن تحقیمق در تم
است با رویکردی حقدیی ،یدانین و مقررات مربدط به حدزۀ بددجۀ جنگ (بهویژه در زمان جنگ
ایران و لراق) را تحلیل و در نتیجه ،مه ترین مسائل نظام حقدیی حا بمر آن را تبیمین نمد.
دستاورد این تحقیق ،صرف نظر از طرح مدضدع جدیدی در رشتۀ حقدق مالیۀ لممدمی ،تبیمین،
بیان ضرورتها ،مبانی و راهکارهای اص ح نظام حقدیی حا بر بددجۀ جنگ است.

واژههای کلیدی
التبارات خارج از شمدل ،بددجۀ جنگ ،شرایط فدقالعاده ،یاندن محاسبات لمدمی ،هزینه.

 .1دانشیار ،دانشکدۀ حقدق و للدم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (ندیسندۀ مسئدل).
Email: vrostami@ut.ac.ir

 .2دانشجدی د تری حقدق لمدمی پردیس فارابی دانشگاه تهران.
تاریخ دریافت ،1131/12/22 :تاریخ پذیر 1131/31/22 :
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مقدمه
التبارات خارج از شمدل از مه ترین مدضمدلات حقمدق مالیمۀ لممدمی اسمت و هنگمامی بمدان
استناد میشدد ه زمان و ایدام اجرایی مؤثر ،از اهمیت ویژهای در آنها برخدردار باشد .مجمدلمۀ
التبارات این حدزه و ص حیتها و تشریفات مندرج در آن ،نظام حقدیی حا بر بددجۀ جنمگ
را تشکیل می دهند ه تدجه بدان اهمیت بسیاری در ارامد ساختن دولت در زمان جنگ دارد.
از آنجا ه جنگ همداره به دالیل متعمدد سیاسمی و تماریخی شمدرمان را تهدیمد ممی مرده و
می ند و از سدی دیگر آشفتگیهای بسیاری یدام این حمدزه را متزلمزل مرده اسمت ،ضمرورت
مطالعۀ حقدیی در حدزۀ یادشده اهمیت بیشتری مییابد .مطالعۀ منابع و مبانی حقمدیی بددجمۀ
جنگ و تحلیل التبارات و هزینههای جنگی می تداند در بسط نظری و بهبمدد حکمرانمی نقمش
مهمی داشته باشد .در خصدص ابعاد حقدیی حا بر بددجۀ جنگ بسیار سخن گفتمه شمده
است .اگرچه در ابعاد ایتصادی ،مدیریتی و راهبردی وبیش در خصدص بددجۀ جنمگ سمخن
گفته شده ،هندز نمیدانی جنگ چه نمدع بددجمهای را ممیطلبمد .نظریمهپمردازی در خصمدص
ماهیت جنگ ،آن را برای ما لینی می ند و تنها ساختن یک مفهدم لینی است ه برنامهریزی
در آن خصدص را ممکن میسازد .درصدرتی ه نظام حقدیی حا بر بددجۀ جنگ را لبمارت از
یدانین و مقررات مربدط در خصدص بددجهریزی ،تصدیب بددجه ،اجرای سمند حقمدیی بددجمه،
نظارت بر اجرای آن و نیز مراجع و مقامهای مربدط به جنگ بدانی  ،باید اذلان نی ه نهتنهما
در این خصدص اندیشیده نشده ،بلکه فقدان یدانین و مقررات جامع و مشخص ،ضدابط حقمدیی
پرا نده و متعارض ،ابهام در آیین و تشریفات دخلوخرج و بهروز نبددن آنها وضمعیت آشمفتهای
این مقاله بر آن است تا ضمن فتح باب للممی جدیمدی
را در این میان ایجاد رده است .ت
در این خصدص ،نگاه تحلیلی و حقدیی به بددجۀ جنگ داشته باشد.
جنگ به درگیری سازمانیافته ،مسلحانه و اغلب طدالنی گفته می شدد مه بمین دولمتهما،
ملتها یا گروهها ی دیگر انجام گرفته و با خشدنت شدید ،گسیختگی اجتمالی و تلفات جمانی و
مالی زیادی همراه است (سائلی .)5 :1121 ،از آنجا ه جنگ یک درگیمری مسملحانه ،وایعمی و
گسترده بین جدامع سیاسی است ،میتدان آن را خشدنت سیاسی نیز دانسمت 1.اممروزه جنمگ،
ابعاد گسترده تری یافته و در معانی مختلف و دره تنیدهای فه میشمدد .جنمگ داخلمی للیمه
یدرت مر زی و جنگ بینالمللی برای بقا شکل میگیمرد .از سمدی دیگمر جنمگهمای داخلمی،
وجهۀ بینالمللی یافته و جنگهای بینالمللی نیز به داخل شدرها سمرایت مردهانمد (فلسمفی،
.)122 :1131
اساسی ترین سؤال این تحقیق متعایب شف و اثبات وجدد بددجۀ جنگ ،استخراج منمابع و

1. Plato.stanford.edu/entries/war.
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مبانی آن است .پس از شف مبانی و منابع حا در این خصدص سؤالی ه ایجاد خداهمد شمد
آن است ه تشریفات یاندنی حا بر روابط مالی در زمان جنگ چه سرندشتی پیمدا ممی نمد
برای پاسخ به پرسش های ممذ در ،ضممن مطالعمۀ یمدانین و مقمررات ممرتبط ،ماهیمت حقمدیی
هزینهها و التبارات ،مبنمای التبمارات و هزینمههما ،دایمرۀ اسمتپناپذیری ،مؤلفمههمای حقمدیی،
یراردادها و نظارت بر بددجۀ جنگ را تبیین و در نهایت ضمن بررسی تمثثیر شمرایط جنگمی بمر
بددجۀ لمدمی به جمعبندی و نتیجهگیری و ارائۀ پیشنهاد خداهی پرداخت.

منابع حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران
مه ترین جنگ طدالنیمدت مؤخر ایران ،جنگ ایران و لمراق بمدد مه هشمت سمال بمه طمدل
انجامید .مطالعۀ مالیۀ لمدمی و دخل وخرج دولت طی این جنگ ما را در تحلیل ماهیت حقدیی
بددجۀ جنگ یاری میرساند .تجربۀ تاریخی حا ی از آن است ه در این ممدت ،نظمام حقمدیی
حا بر بددجۀ جنگ بر محدر تصمیمات مجلس شدرای اس می و هیثت وزیران بنا شد .در این
خصدص شاهد سه مقطع مشخص در نظام حقدیی حا بر بددجۀ جنگ هستی :
 .1مقطع اول بیانگر حا میت تبصرۀ  2مادۀ  86یاندن محاسبات لمدمی مصدب  1113بمدد.
تبصرۀ یادشده مقرر میداشت« :مخارج مربمدط بمه حمداد مهم و ناگهمانی مملکتمی از یبیمل
جنگ ،آتش سدزی ،زلزله ،سیل ،بیماریهای همهگیر و سمایر ممداردی مه بمه فرممان هممایدن
به لندان ضرورت ملی ال م گردد از شمدل این یاندن مستپنی و تابع مقررات خاصی خداهد بدد
ه به تصدیب هیثت وزیران میرسد و گزار امر بایمد در اولمین جلسمۀ مجلمس شمدرای ملمی
تقدی گردد» .این مقطع به دو بخش یبل و بعد از تصدیب آیمینناممۀ تبصمرۀ یادشمده تقسمی
میشدد .آییننامۀ اجرای این تبصره در  21خرداد  1181به تصدیب هیثت وزیران رسید و تا آن
زمان هیثت وزیران براساس مقتضیات در تصدیبنامه های خدد ضممن اشماره بمه ایمن تبصمره و
تث ید بر مستپنی بددن آن از شمدل یاندن محاسبات ،مقرراتی برای اختصاص التبمار 1یما سمایر
تصمیمات مالی خدد تعیین و مرجع صالح را برای امضای اسناد یما تسمجیل 2یما سمایر مراحمل
اجرای بددجه ،مشخص می رد.
 .2مقطع دوم ،حکدمت یاندن نحدۀ هزینه ردن التباراتی مه بمه مدجمب یماندن از رلایمت
یاندن محاسبات لمدمی و سایر مقررات لمدمی دولمت مسمتپنا هسمتند ،مصمدب ،1181/11/8
 .1مادۀ  2یاندن محاسبات لمدمی شدر مصدب  1188در تعریف «التبار» ،آن را مبلغی میداند ه برای مصرف یا
مصارف معین بهمنظدر نیل به اهداف و اجرای برنامههای دولت به تصدیب مجلس شدرای اس می میرسد.
 .2تسجیل یکی از مراحل اجرای بددجه بدده و طبق مادۀ  23یاندن محاسبات لمدمی شدر مصدب  1188لبارت
است از تعیین میزان بدهی یابل پرداخت به مدجب اسناد و مدارک اثبات ننده.
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آییننامۀ اجرایی آن 1و نیز تبصرههای  3و  15یاندن بددجۀ  1181است .براسماس یماندن نحمدۀ
هزینه ردن التباراتی ه به مدجب یاندن از رلایت یاندن محاسمبات لممدمی و سمایر مقمررات
لمدمی دولت مستپنا هسمتند ،هزینمههمای 2جنگمی از شممدل یماندن یادشمده مسمتپنا و تمابع
تبصرههای  3و  15یاندن بددجۀ سال  1181گردیدند و بدینوسیله تبصرههای یادشمده ،دائممی
گردید .بند «الف» تبصرۀ  15یاندن بددجۀ  1181ل شمدر در ایمن خصمدص مقمرر ممی نمد
«مصرف التبارات مربدط به تقدیت بنیۀ دفالی نیروهای مسلح جمهدری اس می ایران با رلایت
اولدیت خریدار سازمان صنایع دفاع (به ییمت تمام شده) همچنین بازپرداخمت وامهمای خمارجی
وزارت دفاع از شمدل یاندن محاسبات لمدمی و آییننامۀ معمام ت دولتمی مسمتپنی بمدده و بما
رلایت مفاد این یاندن تابع آیین نامه ای خداهد بدد ه بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و وزارت سمااه
پاسداران انق ب اس می و مدافقت وزارت امدر ایتصمادی و دارایمی بمه تصمدیب هیئمت وزیمران
خداهد رسید» .بر این اساس مقرر شد ص حیت وضع یدالد حقدیی مربدط به هزینههای جنگی
ل وهبر تبصرههای  3و  15یاندن بددجۀ سال  ،1181همچنمان ذیمل «مقمررات» بمایی بمانمد و
هیثت دولت هدایتگر اصلی جنگ و سیاستگذار این حدزه باشد .این دوران را میتدان مه ترین
دورۀ حقدیی حا بر بددجۀ جنگ در ایران (تا ندن) نامید.
 .1مقطع سدم همزمان با تصدیب مادۀ  26یاندن محاسبات لمدمی  1188آغاز شمد .مطمابق
این ماده ،در مدرد مخارج مربدط به حداد مه و ناگهانی مملکتی مانند جنمگ ،آتمش سمدزی،
زلزله ،سیل ،بیماری های همه گیر و بیماری های مربدط بمه حمداد ممذ در ،حصمر ایتصمادی و
همچنین مدارد مشابه ه به فرمان رهبر یا شدرای رهبری بمهلنمدان ضمرورتهمای اسم می یما
مملکتی ال م شدد ،رلایت مقررات یاندن محاسبات لمدمی شدر الزامی نیسمت و هزینمههمای
مربدط ،تابع یاندن نحدۀ هزینه ردن التباراتی ه به مدجب یاندن از شممدل یماندن محاسمبات
لمدمی و سایر مقررات لمدمی دولت مستپنا هستند ،میباشند.
مصدبات هیثت وزیران حکایت از نقشآفرینی ویژۀ این نهاد در هشت جنمگ داشمت .هیمثت
وزیران براساس ص حیت لی مندرج در اصل  116یاندن اساسمی و تبصمرۀ  2ممادۀ  86یماندن
محاسبات لمدمی  1113در خصدص چگدنگی تخصیص التبار تصمی گیری می رد .این احکام
بیانگر میت و چگدنگی ( یفیت) تخصیص و خرج التبارات یادشده بدد .بر این اسماس پمس از
تعیین میزان التبارات جنگی ه تدسط مجلس شدرای اس می و در یالب بددجۀ سنداتی تعیین

 .1مدضدع تصدیبنامۀ شماره  1113مدرخ .1185/2/26
 .2مادۀ  21یاندن محاسبات لمدمی شدر مصدب  1188در تعریف «هزینه» مقرر میدارد« :هزینه لبارت از
پرداختهایی است ه به طدر یطعی به ذینفع در یبال تعهد یا تحت لندان مک یا لناوین مشابه با رلایت
یدانین ومقررات مربدط صدرت میگیرد».
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می شد ،هیثت وزیران حسب مدرد میت و یفیت این التبارات را تعیین می رد .مطالعمۀ ایمن
مصدبات بیانگر آن است ه تمامی مصدبات دولت در این خصدص حاوی احکامی به شمرح ذیمل
بممدد .1 :مسممتپنا شممدن از تبصممرۀ  2مممادۀ  86یمماندن محاسممبات  1113و تبعیممت از مقممررات
تعیینشده؛  .2تعیین سه هر استان (در صدرت لی بددن التبمار اختصماصیافتمه)؛  .1تعیمین
مسئدلیت تشخیص ،تعهمد و تسمجیل؛  .1چگمدنگی امضمای اسمناد هزینمه و  .5نحمدۀ گمزار
لملکرد.
همچنین مصدبات هیثت وزیران در خصدص اختصاص التبارات جنگی شمامل لناصمر ذیمل
بدد .1 :تاریخ جلسه .2 ،پیشنهاددهنده .1 ،استناد یاندنی .1 ،میزان مبلغ تخصیصیافته .5 ،دلیل
یا منظدری ه تخصیص به دلیل تهیه و فراه آوری آن انجام گرفته .8 ،مرجع دریافت .2 ،مرجع
پرداخت و  .6وظایف سازمانی ه التبار به حساب وی واریز شده (به ویژه گمزار سمازمانی بمه
مراجع ذیص ح به مجلس یا سازمان برنامه و بددجه یا نخستوزیری).
با لنایت به یدانین و مقررات مربدط منابع حقدیی حا بر بددجۀ جنگ لبارتاند از:
 .1یاندن اساسی (اصدل  121 ،116 ،113 ،22 ،51 ،51 ،11و )128؛
 .2یاندن محاسبات لمدمی شدر مصدب  1188بهویمژه ممداد  ،52، 26بنمد «ح» ممادۀ ،61
بند «ج» مادۀ  ،68تبصرۀ مادۀ 138؛
 . 1یاندن نحدۀ هزینه ردن التباراتی ه به مدجب یاندن از رلایت یاندن محاسبات لممدمی
و سایر مقررات لمدمی دولت مستپنا هستند مصدب  1181و آییننامۀ اجرایی آن؛
 .1یدانین سنداتی؛
 .5تبصرههای دائمی  3و  15یاندن بددجۀ سال 1181؛
 .8آییننامۀ بند «الف» تبصرۀ  15یاندن بددجۀ سال  1181ل شدر؛
 .2آییننامۀ بند «د» تبصرۀ  15یاندن بددجۀ سال  1181ل شدر؛
 .6آییننامۀ اجرایی بند  2تبصرۀ  3یاندن بددجۀ سال  1181ل شدر.

مبنای هزینههای جنگی
لیۀ هزینههای لمدمی و مصارف بددجه به مدجب دالیل و مدازین مشخصی تعریمف ممیشمدند
ه اصدالً چرایی وجدد آن هزینهها را تدجیه می ند .یکی از مه تمرین ایمن مؤلفمههما ،وظمایف
دولت ،مدضدع مداد  13 ،3 ،6و  11یاندن مدیریت خدمات شدری است .بر این اساس وظمایف
دولت در چهار لندان «امدر حا میتی»« ،امدر اجتمالی ،فرهنگی و خدماتی»« ،امدر زیربنمایی»
و «امدر ایتصادی یا تصدی» خ صه می شدد .با لنایت به مداد مذ در ،مبنای هزینههای جنگی،
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انجام وظایف حا میتی دولتهاست .امدر حا میتی 1مداردی هسمتند مه تحقمق آنهما مدجمب
ایتدار و حا میت شدر می شدد و منافعشان بدون محدودیت ،شامل همۀ ایشار جامعمه شمده و
بهرهمندی از این ندع خدمات مدجب محدودیت برای استفادۀ دیگمران نخداهمد شمد .ایمن اممدر
لبارتاند از:
الف) سیاستگذاری ،برنامه ریزی و نظمارت در بخمش همای ایتصمادی ،اجتممالی ،فرهنگمی و
سیاسی؛ ب) بریراری لدالت و تثمین اجتمالی و بازتدزیع درآمد؛ ج) ایجماد فضمای سمال بمرای
ریابت و جلدگیری از انحصار و تضییع حقدق مردمغ د) فراه ردن زمینهها و مزیمتهمای الزم
برای رشد و تدسعۀ شدر و رفع فقر و بیکاری؛ هم) یاندنگذاری ،امدر ثبتی ،استقرار نظ و امنیت
و ادارۀ امدر یضایی؛ و) حفظ تمامیت ارضی شدر و ایجاد آمادگی دفالی و دفاع ملی؛ ز) تمروی
اخ ق ،فرهنگ و مبانی اس می و صیانت از هدیت ایرانی ،اس می؛ ح) ادارۀ امدر داخلمی ،مالیمۀ
لمدمی ،تنظی روابط ار و روابط خارجی؛ ط) حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و
میرا فرهنگی؛ ی) تحقیقات بنیادی ،آمار و اط لات ملی و ممدیریت فضمای فر مانس شمدر؛
ک) ارتقای بهداشت و آمدز لمدمی ،نترل و پیشگیری از بیماری ها و آفت های واگیر ،مقابله
و اهش آثار حداد طبیعی و بحرانهای لمدمی؛ ل) بخشی از اممدر منمدرج در ممداد  13 ،3و
 11این یاندن نظیر مدارد مذ در در اصدل  23و  13یاندن اساسی مه انجمام آن تدسمط بخمش
خصدصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات لمدمی غیردولتی بما تثییمد هیمثت وزیمران امکمانپمذیر
نیست؛ و م) سایر مداردی ه با رلایت سیاستهای لی مصدب مقام معظ رهبمری بمهمدجمب
یاندن اساسی در یدانین لادی جزء این امدر یرار میگیرد.
با لنایت به آنچه ذ ر شد ،ماهیت جنگ (فارغ از اینکه چه رویکردی بمدان داشمته باشمی )
وظایفی را برای دولت ایجاد خداهد رد ه بنابر بندهای یادشمده بمهویمژه بنمدهای «ه»« ،و» و
«ک» مادۀ  6یاندن مدیریت و خدمات شدری ،ناگزیر از جنس حا میتی خداهد بمدد .بمر ایمن
اساس در خصدص بددجۀ جنگ میتدان گفت:
 .1هزینههای مندرج در بددجۀ جنگ نمایانگر وظایف ذاتی دولت است ،ازاینرو دستگاههای
مربدط و مجریان این وظایف مشمدل خصدصیسازی نمیشمدند .مطمابق بنمد  1ممادۀ  2یماندن
اجرای سیاستهای لی اصل  11یاندن اساسی ،فعالیتهای مؤسسات و شمر تهمای مشممدل
گروه  1مرتبط با تدلیدات محرمانه یا ضروری نظامی ،انتظامی و امنیتی به تشمخیص فرمانمدهی
ل نیروهای مسلح غیریابل واگذاری بدده و سرمایهگذاری ،مالکیت در فعالیمتهما و بنگماههمای
مربدط منحصراً در اختیار دولت است.
 .2تعریف هزینهها و تعیین بددجه برای آنها در صم حیت مجلمس شمدرای اسم می اسمت.
 .1مادۀ  6یاندن مدیریت خدمات شدری
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هیثت وزیران به مدجب یدانین مدضدله و نیز استناد به اصل  116یماندن اساسمی ممیتدانمد در
خصدص اجرایی شدن آنها در حدود یدانین به وضع مقررات باردازد .نظمارت بمر حسمن اجمرای
التبارات یادشده مانند سایر هزینههای حا میتی خداهد بدد.
 .1تمامی التبارات مربدط به دستگاههای نظامی ( ه بخشی از آن میتداند مربدط به جنمگ
باشد) سری نیست .بر این اساس یسمت غیرسری بددجۀ یادشده باید در بددجۀ لمدمی منظمدر
شدد و بخش سری بددجۀ یادشده تابع مادۀ  52یاندن محاسبات لممدمی شمدر مصمدب 1188
خداهد بدد .بنابراین منظدر ردن التبمارات سمری در بددجمۀ مل شمدر جمز در ممدرد وزارت
اط لات و دستگاه های نظامی و انتظامی ممندع است .مصرف التباراتی ه تحت این لندان بمه
تصدیب برسد ،تابع مقررات این یاندن و سایر یدانین نیست و در مدرد وزارت اط لات با مدافقت
نخست وزیر و صدور حداله از طرف وزیر اط لات و در مدرد دستگاه همای نظمامی و انتظمامی بما
تثیید شدرای لالی دفاع و صدور حداله از طرف وزیر مربدط پرداخت و به ترتیب با گداهی مصرف
نخست وزیر و شدرای لالی دفاع به هزینۀ یطعی منظدر می شدد .گزار این گدنه هزینه هما بایمد
حدا پر ظرف شش ماه از طریق نخستوزیر به مجلس شدرای اس می تقدی شدد.
 .1در زمان جنگ هزینههای جنگی بر هزینههای غیرجنگی اولدیت پیدا ممی نمد .براسماس
جزء «د» بند  1تبصرۀ  3یاندن بددجۀ  ،1181لیۀ وزارتخانهها مکلفاند در صمدرت درخداسمت
شدرای لالی دفاع طرحهای مصدب آن شدرا را در اولدیت یرار داده و افراد و تجهیزات خدد را در
اختیار لملیات جنگی یرار دهند.
 .5بددجۀ جنگ در بددجۀ سنداتی بهصدرت مستقل ذ مر ممیشمدد و ذیمل لنمدان بددجمۀ
نظامی و سایر دستگاههای مربدط یرار نمی گیرد و ممکن است بخشی از بددجۀ جنگ مربدط به
وزارتخانههای دفاع ،شدر ،بهداشت ،درمان و آمدز های پزشکی یما راه و شهرسمازی یما سمایر
دستگاههای مربدط باشد .با لنایت به مادۀ  52یاندن محاسبات لممدمی شمدر ،بددجمۀ جنمگ
مرتبط با سایر وزارتخانهها (به جز وزارت دفاع) نمیتداند سری باشمد و ضمرورتاً بایمد در بددجمه
ذ ر شدد.

قلمرو استثناپذیری بودجۀ جنگ
لناوین مدرد استفاده در یدانین و مقررات مربدط به بددجۀ جنگ ،بسمیار لمی و ممبه بمه مار
رفتهاند .سؤال مهمی ه در این میان مطرح میشدد این است ه هزینههای مندرج ذیل لندان
جنگ ه از شمدل یدانین لام مالی و محاسباتی خارج شدهاند ،شامل چمه ممداردی ممیشمدند
تبصرۀ  2یماندن بددجمۀ  1183بخشمی از آنهما را لنمدان مرده اسمت .بمر ایمن اسماس تمثمین
نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهدری اس می ایران ،خریمد فمراوردههمای نفتمی ،هزینمههمای
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جنگزدگان و بازسازی 1مناطق جنگی از جمله هزینمههمای ناشمی از جنمگ یلممداد شمدهانمد.
نی نگاهی به یدانین و مقررات مربدط بیانگر آن است ه لناوین ذیل نیمز در یمدانین و مقمررات
مربدط تحت لندان هزینههای جنگی به ار رفتهاند:
 .1تهیۀ وسایل جنگی مپمل خریمد وسمایل و تجهیمزات نظمامی .2 ،تمثمین نیازمنمدیهمای
نیروهای مسلح .1 ،لملیات نظامی .1 ،بازسازی مناطق جنگی و خرابیهمای ناشمی از جنمگ در
اما ن لمدمی و نظامی .5 ،تثمین نیازمندیهای مادی و معنمدی مهماجران جنگمی و آوارگمان و
امداد به جنگزدگان (غیرنظامیان) .8 ،هزینههای مربدط به اسرای جنگمی .2 ،هزینمۀ ار نمان
 .1در تصدیبنامۀ مدرخ  1153/3/5هیثت وزیران« ،بازسازی» تابع تبصرۀ  2مادۀ  86یاندن محاسبات  1113شده
است .بهنظر می رسد دلیل خروج جنگ از شمدل ضدابط لمدمی مالی ،فدریت ویژۀ تصمی گیری در
خصدص آن است .ازاینرو تثمین مخارج جنگی مپل خرید لدازم جنگی با منطق فدق ،یابل پذیر است.
اما آیا المال بازسازی و ندسازی مانند خرید تسلیحات نظامی فدریت دارد و اگر پاسخ مپبت است،
المال مربدط به بازسازی تا چه حدی میبایست مدسع تفسیر گردد بهنظر میرسد با لنایت به آنکه
بازسازی میتداند دارای بار وسیع مالی باشد ،بهتر بدد مفص ً تعریف میشد تا بازسازی غیرفدری را
دربرنگیرد .ایراد مذ در به یدانین جاری شدر نیز سرایت دارد .البته مه ترین پاسخ به مدضدع
یادشده ،م حظات مدیریتی و اجرایی است .بر این اساس در زمان اضطراری ،دست مدیران باید در
اختصاص بددجه و لملیات اجرایی برای دفع ضرر بزرگتر ،باز باشد .نکتۀ دیگر در خصدص تعریف
حقدیی بازسازی آن است ه بازسازی لزوماً پس از پایان جنگ نیست .برای مپال چند ماه پس از آغاز
جنگ در  ،1153/1/25الیحۀ یاندنی التبار و الطای اختیارات ویژه بهمنظدر بازسازی شهرها و روستاهای
استان رمانشاه تدسط مجلس شدرای اس می در رابطه با خسارتهای ناشی از جنگ و درگیریها،
تصدیب شد .براساس این مادهواحده اجازه داده شد حدا پر تا مبلغ پانصد میلیدن ریال از محل
التبار ( 531331التبارات دولت) یاندن بددجۀ سال  1153بهمنظدر جبران خسارتها و بازسازی
شهرها و روستاهای استان رمانشاه در اختیار استانداری استان مذ در یرار گیرد .براساس تبصرۀ  1این
الیحۀ یاندنی ،ضدابط و نحدۀ لمل در مدرد تشخیص و جبران خسارات وارده به مردم و ادارات دولتی از
محل التبار مدضدع این الیحۀ یاندنی تدسط میسیدنها ه به ریاست استاندار و با شر ت دو نفر از
معتمدان محلی ،یک نفر از مهندسان ارتش ،یک نفر از جهاد سازندگی ،یک نفر از سااه پاسداران تعیین
میشد .همچنین هیثت وزیران در جلسۀ  1153/3/5تصدیب رد در اجرای تبصرۀ  2مادۀ  86محاسبات
لمدمی اجازه داده شد رسیدگی به پیشنهاد مجریان طرحهای لمرانی وزارت دفاع ملی (نیروی هدایی ،نیروی
دریایی ،نیروی زمینی ،صنایع دفاع ملی ،ستاد مشترک ارتش جمهدری اس می) در مدارد بازسازی و ندسازی
در ارتباط با جنگ تحمیلی دولت لراق همچنین نحدۀ انجام لیۀ معام ت مربدطه و هر گدنه هزینههایی ه
در این مدرد الزم تشخیص داده میشدد و طریقۀ تهیه و تنظی و تصدیب آن در میسیدنی به انتخاب و
ریاست وزیر مسکن و شهرسازی با تصدیب مشارالیه به هر ترتیب ه مصلح و مقتضی بدانند ،تعیین و انجام
گیرد.
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نیمروی نظمامی و حقمدق و مزایمای رزمنممدگان .6 ،حراسمت از مرزهما .3 ،پدافنمد غیمر لامممل و
پناهگاهها .13،هزینههای تحقیقاتی در خصدص جنگ و  .11تبلیغات جنگ.
لناوین مذ در حصری نبدده و تمپیلیاند و هدف از استخراج آنها بیمان گسمتردگی مدضمدع
«جنگ» در یدانین و مقررات مربدط بدد .مطابق یاندن محاسبات لمدمی شمدر مصمدب 1188
رلایت مقررات یاندن محاسبات در خصدص مخارج مربدط به جنگ الزامی نیست .بر این اسماس
آیا می تدان حک به خروج تمام لناوین یادشده از شمدل نظام حقدیی حا بمر بددجمۀ جنمگ
داد بر این اساس آیا لیۀ لناوین استخراجی فدق از شمدل یاندن محاسمبات خمارج شمدهانمد
درصدرتی ه تفسیر مدسمع از ایمن یالمده داشمته باشمی  ،ضمرورتاً حجم وسمیعی از التبمارات
اختصاصیافته ،خارج از شمدل یلمداد خداهند شد ،اما با لنایت بمه مسمتپنا بمددن هزینمههمای
جنگی و خروج آنها از شمدل یاندن محاسبات ،تفسیر مدسع ،صحیح بهنظر نمیرسد .البتمه ایمن
مدضدع هنگامی مدضدلیت مییابد ه یاندنگذار بهصراحت به چنمین اممری تصمریح نکنمد و در
صدرت تصریح ،طرح سؤال مذ در ،منطقاً منتفی است .هدف از خروج یدانین و مقمررات جنگمی
از دایرۀ لام مالی و محاسباتی ،اغراض مدیریتی و اجرایمی اسمت و اضمطراری بمددن مدضمدلات
یادشده ،مقتضای رسیدگی لادی و طی تشریفات مقرر را ندارند .با وجمدد ایمن اگمر مدضمدلات
مرتبط به جنگ در زمان جنگ به لحاظ لادی و با طی تشریفات لمدمی یابل تصدر باشد ،خرج
آنها از شمدل یدانین و مقررات لمدمی ،تدجیه لق نی و حقدیی الزم را نخداهد داشت.
تعیین و تکلیف در خصدص بددجۀ جنگ بر مبنای مادۀ  26یاندن محاسبات لمدمی شمدر
به یاندن نحدۀ هزینه ردن التباراتی ه به مدجب یاندن از رلایت یماندن محاسمبات لممدمی و
سایر مقررات لمدمی دولت مستپنا هستند ،ارجاع شده است .مطابق مادهواحدۀ یماندن یادشمده،
التبارات مربدط به جنگ با رلایت تبصرۀ  3و  15یاندن بددجمۀ سمال  1181هزینمه ممیشمدد.
ازاینرو مدضدع هزینههای جنگی منحصر در مدضدلات تبصرههای یادشمده خداهمد بمدد .ایم م
دفالی ،لملیات مهندسی جبههها ،پرداخمت فمدقالعمادۀ لملیماتی ،التبمار لمرانمی مربمدط بمه
بازسازی و ندسازی ،ابنیه و تثسیساتی ه در اثر آتش و اشغال دشمن یا تدسط ضد انق ب دچار
خسارت شده ،طرحهایی ه برای بازسازی و ندسازی مناطق جنمگزده الزم اسمت ،هزینمههمای
جاری ستادی مربدط به بازسازی و ندسازی مناطق جنمگزده ،احمدا پناهگماه و تقدیمت بنیمۀ
دفالی ،مدضدع التبارات مندرج در بددجۀ جنگ هستند و انحصاری بدده و مطابق یماندن ،سمایر
مدارد باید بهصدرت لادی هزینه شدد ،مگر اینکه یاندن بددجۀ مربدط تشریفات دیگمری را ذ مر
رده باشد ه در این صدرت نیز نکتۀ مذ در و تفسیر مضیق از مدضدع همچنان جاری است .بر
این اساس مدضدلات مربدط به بددجۀ جنگ منحصر در مداد  3و  15یاندن بددجۀ سمال 1181
خداهند بدد ،البته یلمرو تبصرۀ  3وسیعتر از شمدل تبصرۀ  15تعریف شده است.
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مؤلفههای حقوقی اعتبارات جنگی
هزینۀ التبارات یاندنی در بددجه ،با رلایت یدانین و مقررات حما مجماز اسمت و در غیمر ایمن
صدرت تخلف و در بسیاری از مدارد جرم انگاری شده است .این اصل را حتی در شمرایط جنگمی
نیز نمیتدان مدرد تدجه یرار نداد و بدان بیالتنا بدد ،بر این اساس بددجۀ جنگ همانند بددجمۀ
زمان صلح دارای ر ن یاندنی است.
مه ترین ویژگی بددجۀ جنگ ،مستپنا شدن آن از شمدل یاندن محاسمبات لممدمی شمدر
است .این محدودۀ استپنایی تنها یاندن محاسبات لمدمی را دربرمیگیرد و شامل سایر یدانین و
مقررات نمیشدد 1.ازاین رو چنانچه در یدانین دیگر تشریفاتی برای هزینمۀ التبمارات مربمدط بمه
جنگ پیشبینی شدد ،باید مطابق آنها لمل رد ،مگر اینکه یاندن ممؤخر ( مه ممیتدانمد یماندن
بددجه باشد) استپنای دیگری وضع رده باشمد .ممتن ممادهواحمدۀ یماندن نحمدۀ هزینمه مردن
التباراتی ه به مدجب یاندن از رلایت یاندن محاسبات لمدمی و سایر مقمررات لممدمی دولمت
مستپنا هستند نیز مؤید این ادلاست2.
از دیگر ویژگیهای بددجۀ جنگ نظام گزار دهی مضالف مربدط به هزینۀ التبارات جنگی
است ه در بخش نظارت بر هزینههای جنگ اشماره شمد .هیمثت وزیمران ،میسمیدن برناممه و
بددجۀ مجلس و شدرای لالی دفاع (امنیت) می تدانند مرجع اخذ و استماع این گزار ها باشند.
گزار های مضالف ،نیازمند پیشبینی است و تا یدانین و مقررات مربدط ضرورت آن را متمذ ر
نشدند ،لزومی به ارائۀ گزار نیست و مطابق یدالد لمدمی لمل میشدد.
با لنایت به اینکه هزینههای جنگی از شمدل یاندن محاسبات خارج شدهاند ،ضمروری اسمت
ه به منظدر اجرای بددجه ،چگدنگی هزینه رد التبارات جنگی در یدانین سنداتی بددجمه ذ مر
شدد .نحدۀ مصرف این التبارات یا به مدجب پمیش بینمی یماندن تدسمط هیمثت وزیمران تعیمین
می شدد یا جزییات و نحدۀ هزینۀ این التبارات در یاندن مشخص میشمدد و در همر دو صمدرت،
تعیین و تکلیف تشریفات یادشده برای هزینۀ این التبارات الزامی اسمت .مسمئدلیت تشمخیص،
انجام تعهد و تسجیل از آن جملهاند .مسئدلیت امدر یادشمده معممدالً بمه لهمدۀ بماالترین مقمام
اجرایی دستگاهی ه التبار برای آن در نظر گرفته شده ،است .با لنایمت بمه یمدانین و مقمررات
 .1مطابق مادۀ  26یاندن محاسبات شدر مصدب  ،1188مخارج مربدط به جنگ ،تنها از شمدل یاندن محاسبات
لمدمی شدر خارج شده است.
 .2متن مادهواحده مقرر میدارد« :مصرف التبارات جاری و لمرانی ه بهنحدی از انحا از یاندن محاسبات لمدمی و
سایر مقررات لمدمی دولت و یا آییننامۀ معام ت دولتی مستپنی بدده و تابع مقررات خاص گردیده است (به
استپنای هزینههای جنگی ه با رلایت تبصرۀ  3و  15یاندن بددجۀ سال  1181انجام میگیرد) تحت
ضدابطی مجاز میباشد.».
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حا طی هشت سال جنگ ایران و لراق ،بهنظر میرسد با تدجه به سختگیریهمای ایتصمادی
ه شرایط جنگ ایجاد می ند ،برخدرد با یاندنشکنیها ضرورت بیشتری پیدا می ند و در این
خصدص همکاری بیشتر یدۀ یضاییه و سازمانهایی مانند سمازمان تعزیمرات بما دولمت در وضمع
ضمانت اجراهای برخدرد با افراد متخلمف از سیاسمتگذاریهمای دولمت در زممان جنمگ بیشمتر
میشدد1.
تجربۀ تاریخی حکا یت از آن داشت ه شرایط جنگی مدجب تمر ز وظایف اجرایمی مربمدط
به جنگ در نهادهای واحد میشدد .برای مپال هیثت وزیران در سمال  1181ممدارد مربمدط بمه
«بازسازی» و «رسیدگی به امدر معلدالن» را ه هر دام از آنها در اختیار نهادهای متعدد بمدد،
به نهادهای واحد واگذار رد ،چنانکه شدرای لالی بازسازی و ندسازی مناطق جنگ زده باالترین
مرجع تصمی گیری در امر بازسازی و ندسازی مناطق جنگ زده و بنیاد شمهید انقم ب اسم می
متصدی رسیدگی به امدر معلدالن و جانبازان ناشی جنگ تحمیلی ال از ارتش و سااه شمد .در
همان سال و به منظدر پشتیبانی از جبهمه همای جنمگ تحمیلمی و تسمریع در تهیمۀ امکانمات و
تدار ات ،میسیدن ویژهای بهمنظدر ایجاد تمر ز ،مر ب از وزرای دفماع ملمی ،سمااه پاسمداران
انق ب اس می ایران ،بهداری ،راه و ترابری ،پست و تلگراف و تلفن و بازرگانی تشکیل شد.
از دیگر ویژگیهای بددجۀ جنمگ پمیشبینمیناپمذیری آن اسمت .بمر ایمن اسماس بمهدلیمل
هزینه هایی ه شدر در اثر جنگ خداهد داشمت ،بددجمۀ جنمگ و تما حمدی بددجمۀ لممدمی،
پیشبینیناپذیر می شدد .چنین خصدصیتی در حقدق در دو یالب متم یا اص ح بددجمه ظماهر
میشدد یا با تثخیر در تصدیب بددجه و چند دوازده شدن آن مداجه خداهد شد.

نظارت بر هزینههای جنگی
از دیدگاه حقدیی نظارت بر بددجه به شیدههای مختلفی انجام میگیرد .گروهی آن را به نظارت
 .1شدرای لالی یضایی در جلسۀ  1153/6/25در خصدص تخلفات زمان جنگ و مجازات آن دستدرالعمل اجرایی
ویژهای را صادر رد و در آن خریدوفرو غیرمجاز سدخت و دپن سدخت ،خریدوفرو غیرمجاز ال از
جایگاه و خارج آن به هر شکل ،مصادرۀ بنزین و بهای پرداختشده ،حمل و نگهداری بیرویه و غیرمجاز
دپن مجدز سدخت خددرو تدسط غیرشعبۀ بانک صادرات ،احتکار و ذخیرۀ غیرمدجه بیرویۀ
بنزین ،فرو
نیازها و مایحتاج لمدمی ،گرانفروشی بیش از سدد متعارف و منصفانه یا سدء استفاده از وضعیت زمان جنگ،
شایعهپرا نی و تضعیف روحیۀ مردم تدسط رانندۀه خددروهای همگانی ،شایعهپرا نی تدسط افراد لادی و
ایجاد جد ضد انق ب ،سد معبر و ایجاد مدانع و یرار دادن مانع و اشیا در دچه و خیابان و معابر لمدمی را
جرمانگاری رد .با وجدد این ،یائل شدن به ص حیت شدرای لالی یضایی در جرمانگاری خ ف اصل یاندنی
بددن جرم و مجازات بدده و محل ایراد است.
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یبل ،ضمن و بعد از خرج تقسی ردهاند 1.دیمدگاه دیگمری نظمارت بمر بددجمه را ماننمد سمایر
بخشهای مربدط به حکمرانی ناظر بر نظارتهای اداری ،یضایی و پارلمانی ممیدانمد (رسمتمی،
 .)223 :1131با وجدد این ،هر دو دیدگاه بیانگر یک سلسله نظارتهای حقمدیی بمدده و مم ک
هر دو ،نهاد ناظر است .یاندن دیدان محاسبات شدر مصمدب  ،1181یماندن محاسمبات لممدمی
شدر مصدب  1188و یاندن برنامه و بددجه از جمله یدانینی است ه منبمع بریمراری و الممال
نظارت نهادهای یادشده بددهاند.
بیشتر هزینه های مربدط بمه جنمگ و اممدر دفمالی از شممدل یماندن محاسمبات لممدمی و
آیین نامۀ معام ت دولتی مستپنا شمده و بما رلایمت یمدانین خماص (در مقابمل یمدانین لمام) و
تشریفات خاصی انجام میگیرند .با وجدد این باید تدجه رد ه ایجاد چنین محدودۀ استپنایی،
نظارت بر هزینه های یادشده را از یید نظارت دیدان محاسبات لممدمی و سمایر مراجمع نظمارتی
مستپنا نمی ند ،بلکه تنها یاندن مرجع و مبنا را برای ناظران تغییمر ممیدهمد .ازایمنرو مراجمع
نظارتی در زمان جنگ به نظارت خدد ادامه خداهند داد تا همی هزینمهای از التبمارات مصمدب
تجاوز نکند و هر وجهی در محل خدد به مصرف برسد.
نظارت درونی یا نظارت اداری لبارت است از نظارت لملیاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
شدر و نظارت مالی وزارت امدر ایتصادی و دارایی بر اجرای بددجمه .ایمن نظمارت تدسمط یمدۀ
مجریه و در درون آن انجام می گیرد تا در صحت ایدامات انجام گرفته براساس مجدزی ه از یدۀ
مقننه اخذ شده ،اطمینان الزم حاصل آید 2.سازمان مدیریت و برنامهریزی شدر مدظف به اب غ
التبارات مصدب ،مبادلۀ مدافقتنامهها ،نظارت لملیاتی بر اجرای پروژهها و طمرحهما تما تحدیمل
یطعی ،بررسی گزار لملکرد دستگاههای اجرایی ،نظمارت ممالی در خصمدص دیمدن ب محمل
طرحهای لمرانی ،ارزیابی پیشرفت هر سالۀ برنامههمای پمن سماله و اظهمار نظمر در ممدرد آن و
گزار به رئیس جمهدر و مجلس است 1.وزارت اممدر ایتصمادی و دارایمی نیمز نتمرل و تثییمد
تخصیص التبارات ،اخذ تنخداه خزانه از بانک مر زی بابت نقدینگی برای پرداختهما ،نظمارت و
نترل بر دریافتها و استرداد وجده سارده ،وثایق ،تضمینها ،المال نظارت و تثمین همماهنگی
 .1برای مپال ن.ک :محسنی ،لباس و اص نی ،رشید ،مسئدلیت محاسباتی و نظارتهای مالی و لملیاتی ،مر ز
پژوهشهای مجلس ،چ اول زمستان .1162
 .2برای نمدنه ن.ک :امامی ،محمد و نادری باب اناری ،مسعدد ،تثم تی پیرامدن نظارت مالی در دستگاههای دولتی
هشت  ،تابستان  ،1168ص 51-52؛ رستمی ،ولی ،مالیۀ
در ایران ،نشریۀ حقدق اساسی ،نسل چهارم،
لمدمی ،ص .263-262
 .1برای تدضیح بیشتر در مدرد این نظارت ن.ک :رشید یانی رشیدآبادی ،یدمر  ،بررسی سازو ار
نظارت بر بددجه در نظام یاندنی ایران ،پایاننامۀ دانشکدۀ حقدق پردیس ی داشگاه تهران ،پاییز  ،1163ص
.65-66
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الزم در پرداختها از طریق ذیحسابان ،نظارت بر وصدل بدهیهای اشمخاص بمه دسمتگاههمای
دولتی ،تثیید نظارت بر دیدن با محل ،نظارت و نترل بر نقدینگی دستگاههای اجرایمی ،الممال
نظارت مالی بر مخارج وزارتخانهها و مؤسسات و شر تهمای دولتمی را بمر لهمده دارد .نظمارت
مستقی این وزارتخانه بیشتر از طریق ذی حسابان سازمان حسابرسی انجام میگیرد .ذیحساب
براساس مادۀ  11یاندن محاسبات لمدمی شدر به مدجب حک وزارت مذ در بهمنظمدر الممال
نظارت و برای هماهنگی الزم در اجرای مقررات مالی در دسمتگاههمای اجرایمی بمه ایمن سممت
منصدب ممی شمدد و بنمابراین نماینمدۀ وزارت یادشمده بمرای الممال نظمارت ممالی بمر مخمارج
دستگاههای اجرایی محسدب می شدد (رستمی .)263 :1131 ،ص حیت بازرسمی یماندنی لیمۀ
شر تهای دولتی ،بانکها ،مؤسسات و نهادهای لمدمی غیردولتی در خصدص بررسمی منمابع و
مصارف و تهیۀ گزار  ،حسابرسی صدرتهای مالی و ارائۀ گزار آن به مجامع بمر لهمدۀ ایمن
سازمان است.
مبادلۀ مدافقتنامۀ دستگاهها با سازمان مدیریت و برنامهریمزی شمدر در ممدرد همر یمک از
برنامهها ،طرحها ،فعالیتها و پروژهها در زمان جنگ نیز الزاممی اسمت و دسمتگاههمای اجرایمی
مکلف به رلایت مدارد مندرج در مدافقتنامههای مذ درند .در این خصدص ضمن آنکه بند «د»
تبصرۀ  3یاندن بددجۀ  1181به مبادلۀ مدافقتناممههمای الزم بمرای مصمرف التبمارات لمرانمی
مربدط به جنگ اشاره رده ،میتدان از بند «الف» مادهواحدۀ یاندن نحدۀ هزینه ردن التباراتی
ه به مدجب یاندن از رلایت یاندن محاسبات لمدمی و سمایر مقمررات لممدمی دولمت مسمتپنا
هستند ،وحدت م ک گرفت 1.از سدی دیگر با اینکه یمدانین خماص ،تشمریفاتی را در خصمدص
یفیت هزینۀ التبارات جنگی وضع ردهاند ،ممدارد یادشمده نمافی صم حیتهمای وزارت اممدر
ایتصادی و دارایی در خصدص سازمانهای نظامی و روابط مالی آنها نخداهد بدد .براساس مادۀ 1
آییننامۀ بند «الف» تبصرۀ  15یاندن بددجۀ  1181ل شدر ،دستدر پرداخت التبارات مربمدط
به تقدیت بنیۀ دفالی حسب مدرد تدسط وزرای ذیربط (دفاع و سااه پاسداران) یا مقامات مجاز
از طرف آنها در وجه ذینفع صادر و ذی حسابی وزارت مربمدط ابم غ ممیشمد .مطمابق ممادۀ 1
آییننامۀ یادشده نیز ذیحسابان وزارت دفاع و وزارت سااه پاسمداران انقم ب اسم می 2حسمب
 .1بند «الف» مادهواحدۀ یاندن یادشده در این خصدص مقرر میدارد« :مبادلۀ مدافقتنامۀ دستگاه ها با وزارت برنامه
و بددجه در مدرد هر یک از برنامهها و طرحها و فعالیتها و پروژهها الزامی است و دستگاههای اجرایی مکلف
به رلایت مدارد مندرج در مدافقتنامههای مذ در میباشند».
 .2پس از تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهدری اسم می ایمران ،وزارت سمااه پاسمداران انقم ب
اس می مدضدلیت خدد را از دست داد و مطابق ممادۀ  15یماندن تشمکیل وزارت دفماع و پشمتیبانی نیروهمای
مسلح جمهدری اس می ایران ،لیۀ یدانین و مصدبات مربدط به وزارتین دفاع و سااه و سازمان های وابسته بمه
آنها به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منتقل شد.
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مدرد فقط پس از دریافت دستدر پرداختهای مدضدع مادۀ  1این آییننامه نسبت به حدالمه یما
پرداخت وجه از طریق بانک مر زی جمهدری اس می ایران ایدام می نند.
ل وهبر مدارد یادشده ،بهمنظدر نظارت درونی بر بددجه مطابق بنمد «ز» تبصمرۀ  15بددجمۀ
 ،1181سازو اری بهمنظدر نظارت مضالف پیشبینی شده است ه براساس آن ،گمزار نحمدۀ
التبارات مربدط به جنگ باید لندالمطالبه در اختیار هیثت مذ در در بنمد یادشمده یمرار گیمرد.
این هیثت نتیجۀ بررسی های خدد را به وزارت دفاع ال م خداهد مرد و ایمن هیمثت در صمدرت
مشاهدۀ تخلف از یدانین و مقررات ،مدظف است مراتب را به مراجع ذیص ح ارجاع ند.
حق نظارت مجلس بر اجرای بددجۀ لمدمی دولت از حق تصدیب بددجه در مجلمس نشمثت
میگیرد .مضافاً اینکه تحقق نظارت مذ در از طریق اجرای سازو ار میسمیدن اصمل  33یماندن
اساسی نیز محل تثمل و تدییق بیشتر است .بررسی سیر تحدل نظارت مجلس بر بددجمۀ دولمت
نشان میدهد ه مستقی تمرین رو الممال نظمارت مجلمس بمر بددجمه و اممدر ممالی دولمت،
رسیدگی و تصدیب گزار تفریغ بددجه اسمت .یبمل از انقم ب ،دیمدان محاسمبات مه از نظمر
سازمانی به وزارت دارایی وابسته بدد ،با دریافت صمدرتحسمابهمای لملکمرد از وزارت دارایمی،
گزار تفریغ بددجه را تهیه و همراه با نظرهای خمدد بمه وزارت دارایمی الماده و وزارت دارایمی
الیحۀ تفریغ بددجه را تقدی مجلس شدرای ملی می رد .با اینکه در هی دام از یمدانین اصملی
یبل از انق ب به نحدۀ رسیدگی مجلس به الیحۀ تفریمغ بددجمه اشمارهای نشمده بمدد ،مجلمس
شدرای ملی از مجمدع پانزده الیحۀ تفریغ تهیه و تقمدی شمده ،دوازده الیحمۀ تفریمغ بددجمه را
تصدیب رد .پس از انق ب اس می با تغییر وابستگی سازمانی دیدان محاسبات از وزارت دارایمی
به مجلس شدرای اس می ،تشریفات تقدی تفریغ بددجه نیز تغییمر مرد و از حالمت الیحمه بمه
گزار تبدیل شد .در این دوران نیز همانند یبل از انقم ب در یمدانین مدجمدد حکممی دربمارۀ
نحدۀ رسیدگی و بررسی گزار تفریغ بددجه در مجلس ذ ر نشد .ازایمنرو فقمط گمزار همای
میسیدن اصلی دربارۀ تفریغ بددجه در صحن للنی مجلمس یرائمت ممیشمدد .از سمدی دیگمر
میتدان از سؤال و استیضاح نیز بهلندان نظارت پارلمانی در اجمرای بددجمه یماد مرد .بمر ایمن
اساس با اینکه نقش مجلس شدرای اس می در تصدیب التبارات سمری نظمامی تدسمط مجلمس
محدود شده است ،این مدضدع نافی ص حیت نظارتی مجلس شدرای اس می در استفاده از ابزار
نظارتی خدیش نخداهد بدد.
با لنایت به نقش ویژۀ هیثت وزیران در سیاسمتگذاری و اجمرای بددجمۀ جنمگ ،اسمتناد بمه
جایگاه نظارتی رئیس مجلس شدرای اس می بر صحت مصمدبات دولمت (منمدرج در اصمل 116
یاندن اساسی) می تداند در نترل و نظارت بر بددجۀ جنگ اثربخش باشد و مدجب انضباط مالی
دولت و جلدگیری از ویدع انحراف و فساد مالی گردد.
نظارت یضایی نیز تدسط سازمان بازرسی ل شدر و دیدان محاسبات شدر انجام میگیرد.

نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران 456

براساس اصل  121یاندن اساسی ل وه بر یدۀ مقننه ،یدۀ یضاییه نیز از طریمق سمازمان بازرسمی
ل شدر مسئدل نظارت بر یاندن بددجه ذیل لندان «نظارت بر حسمن اجمرای یماندن» اسمت.
مادۀ  1یاندن تشکیل سازمان بازرسی ل شدر در الطای ص حیت نظارت این سازمان بر نحدۀ
اجرای یدانین از جمله یاندن بددجه بیان می ند :به منظدر نظارت بر حسن جریان امدر و اجرای
صممحیح یممدانین در دسممتگاههممای اداری و در اجممرای اصممل  121یمماندن اساسممی جمهممدری
اس می ایران ،سازمانی به نام سازمان «بازرسی ل شدر» ه در این یاندن بمهاختصمار سمازمان
نامیده میشدد ،تشکیل میشدد .گزار های این سمازمان پمس از تنظمی و احمراز تخلمفهمای
دستگاههای اجرایی به یدۀ یضاییه و مراجع ذیص ح ارسال میشدد .محمدودۀ نظمارت سمازمان
بازرسی ل شدر در خصدص بددجه این است ه از هزینمۀ بددجمۀ لممدمی شمدر در ممدارد
غیریاندنی و غیرضروری جلدگیری شدد (فرجوند .)16 :1161 ،همچنین ارائۀ تخلفات بددجمه در
سال های اخیر از مجمدله ایدامات این سمازمان در راسمتای انجمام وظیفمۀ یماندنی خمدد اسمت.
بنابراین نظارت این سازمان یضایی نیست ولی میتداند مقدمۀ رسیدگی یضایی باشد.
دیدان محاسبات نیز به حک اصل  51یاندن اساسی «بمه لیمۀ حسماب همای وزارتخانمه هما،
مؤسسات ،شر ت های دولتی و سایر دستگاه هایی ه بمه نحمدی از انحماء از بددجمۀ مل شمدر
استفاده می نند به ترتیبی ه یاندن مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسمی ممینمایمد مه همی
هزینه ای از التبارات مصدب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خمدد بمه مصمرف رسمیده باشمد.
دیدان محاسبات ،حساب ها و اسناد و مدارک مربدطه را برابر یاندن جمع آوری و گمزار تفریمغ
بددجه هر سال را به انضمام نظرات خدد به مجلس شدرای اس می تسلی می نماید .این گزار
باید در دسترس لمدم گذاشته شدد» .بر این اساس دیدان محاسبات بعد از تصدیب یاندن بددجه
لملکرد مالی دولت را براساس یاندن بددجۀ همان سمال و اریمام منمدرج در جمداول پیدسمت و
همچنین یدانین مالی به ویژه یاندن محاسبات لمدمی شدر و یاندن تنظمی بخشمی از مقمررات
مالی دولت به تمامی حسابهای دستگاههای اجرایی و نهادهمای بهمرهبمردار از بددجمۀ لممدمی
رسیدگی می ند .دیدان ل وهبر گزار تفریغ بددجه ،از طریق دادسرا و هیثتهمای مستشماری
در صدرت احراز ویدع جرم یا تخلف از ناحیۀ مسئدل یا مسمئدالن ضممن الم م رأی ،پرونمده را
جهت صدور حک مقتضی به مراجع صالح ارسال خداهند داشت.
نظام دومرحلها ی تصدیب یعنی مجلس شدرای اس می و شدرای لالی دفاع (امنیت) و ایجاد
نظام گزار دهی مضالف از هزینههای انجامگرفته در زممان جنمگ از دیگمر وجمده نظمارت بمر
هزینه های یادشده به شمار می آید .براساس بند «ت» تبصرۀ  11بددجۀ  1183التبارات ممادۀ 6
نیروهای مسلح جمهدری اس می ایران با تصدیب شدرای لالی دفاع یابل مصرف است و گزار
هزینههای انجامگرفته از محل التبارات مذ در هر سه ماه یکبمار بایمد بمه شمدرای لمالی دفماع
تسلی شدد .همچنین در بند «ب» تبصرۀ  15بددجۀ  1181مل شمدر وزارتخانمههمای سمااه
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پاسداران انق ب اس می و دفاع بهمنظدر هماهنگی در خریدهای خارجی ،مدظف شدهاند تما در
حدود التبارات مصدب یبل از هر گدنه تعهدی از شدرای لالی دفاع سب مجدز ننمد .بمر ایمن
اساس یاندنگذار به منظدر نظارت بیشتر در این زمینه نظارت استصمدابی دیگمری در ایمن حمدزه
معین رده است .این تبصره« ،نظارت مضالف» در خصدص بددجۀ جنمگ را پمیشبینمی مرده
است .بنابراین در زمان جنگ و به لحاظ لدم رلایت مقررات لام نهتنها نظارت بر بددجۀ جنمگ
اهش نمییابد ،بلکه افزایش شایان تدجهی نیز خداهد داشت.
با لنایت به حک اصل  51یماندن اساسمی مه مقمرر ممیدارد هممۀ پرداخمتهما در حمدود
التبارات مصدب و به مدجب یاندن انجام میگیرد ،میتدان نتیجهگیری مرد مه جنمگ لاممل
تدیف نظارتهای درونی ،سیاسی و یضایی نیست ،ازاینرو دستگاههای یادشدۀ نظارتی ،با لنایت
به یدانین و مقررات مربدط بر هزینه رد التبارات جنگی بر نحدۀ اجمرای بددجمۀ جنمگ تدسمط
دستگاههای درگیر در جنگ نظارت خداهند رد.

قراردادهای جنگی
یرارداد وسیله ای برای لینی ردن تعهدات و لقدد است .بر این اساس یک طرف یرارداد متعهد
به انجام امری در مقابل دیگری میشدد .در نظام حقدیی ایران یراردادها یا معیناند مه در ایمن
صدرت تابع ضدابطی خداهند بدد ه یاندنگذار در مقام بیان تعریف و یدالد حقدیی آنها برآمده و
یا نامعیناند و به مدجب مادۀ  13یاندن ممدنی ضممن احمراز شمروط اساسمی ،مدجمد تدافقماتی
میشدد ه البته نباید مخالف صریح یاندن باشند .از سمدی دیگمر ،یراردادهما را بمه یراردادهمای
اداری و خصدصی تقسی مرده انمد .یراردادهمای اداری نظمام حقمدیی متفماوتی از یراردادهمای
خصدصی دارند و تابع یدالد حا بر نظام حقدق لمدمیاند و ناظر بر یراردادهمایی هسمتند مه
یک طرف آن دولت (دستگاه اجرایی) بدده و برای تثمین خدمات لمدمی منعقد گردد .مه ترین
لناصر یراردادهای اداری لبارت اند از  .1لزوم حضدر یمک شمخص حقمدیی حقمدق لممدمی.2 ،
تثمین هدف لمدمی .1 ،پیروی این یراردادها از احکمام مخصمدص 1و  .1صم حیت دادگماههمای
اداری برای رسیدگی به اخت فات حاصل از یراردادهای اداری (انصاری.)18 :1122 ،
یراردادهای جنگی را با معیارهای مختلفی میتدان تفکیک رد .گماه ممیتمدان یراردادهمای
جنگی را حسمب مدضمدع تعریمف مرد .بمر ایمن اسماس یراردادهمایی را مه بمهمنظمدر تمثمین
نیازمندیهای جنگ در شدر به ار میرود میتدان یرارداد جنگی خدانمد .همچنمین ممیتمدان
یراردادهای منعقده از محل التبارات جنگی منمدرج در بددجمه را یمرارداد جنگمی و یمرارداد را
حسب دستگاه اجرایی طرف یرارداد ،جنگی یا غیرجنگمی دانسمت .بمهطمدر لمی شماید بتمدان
 .1این احکام الزمۀ یراردادهای اداری و مدجد ویژگیهایی مپل ایتداری ،ترجیحی و حمایتی بددن هستند.
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یراردادهای جنگی را چنین تعریف رد« :یرارداد جنگی یراردادی است ه در زممان جنمگ بمه
شکل مستقیمی برای تثمین ای م و خدمات ممدرد نیماز بمرای نبمرد بما دشممن ،تدسمط دولمت
(دستگاههای اجرایی درگیر در جنگ) و از محل التبارات جنگمی منمدرج در بددجمۀ سمنداتی و
طی یدانین و مقررات مربدط و تشریفات خاصی منعقد و اجمرا ممیشمدد و تمابع یمدانین خماص
است».
با چنین تعریفی رابطۀ یرارداد جنگی با یرارداد نظامی و دفمالی مشمخص ممیشمدد .رابطمۀ
منطقی یراردادهای جنگی با لناوین یادشده ،لمدم و خصدص من وجه است .ازایمنرو برخمی از
یراردادهای جنگی ،نظامی یا دفالی است ،مپل مدضدلات مشمدل تبصرۀ  15یاندن بددجۀ سمال
 .1181برخی دیگر از یراردادهای جنگمی نیمز ممیتداننمد غیرنظمامی باشمند ،مپمل مدضمدلات
غیرنظامی مندرج در تبصرۀ  3یاندن بددجۀ سال  .1181نکتۀ مهم آن اسمت مه همر دو گمروه
خارج از شمدلاند .شایان ذ ر است ه برخی از مدارد مندرج در بددجۀ جنگ شامل همی مدام
از مدارد مذ در ( ه خارج از شمدل بددند) نبمدده و درصمدرتی مه بددجمۀ سمنداتی مه چنمین
التباری را پیشبینی رده است شرایط خاصی برای آن ذ ر نکرده باشد ،مدضدع مشمدل یاندن
محاسبات و تشریفات آن خداهد بدد 1.یرارداد جنگی بنابر تعریف مذ در ،یراردادی اداری اسمت
و تدسط دولت انجام میگیرد و تابع یدانین خاص است .یراردادهمای مربمدط بمه جنمگ یبمل از
 ،1156تمابع الیحممۀ یمماندنی راجممع بممه التبمارات مربممدط بممه یراردادهممای وزارت دفمماع مصممدب
 1156/6/23شدرای انق ب جمهدری اس می ایران و آییننامۀ اجرایمی آن و تبصمرۀ  12یماندن
بددجۀ سال  1153بدد ،اما پس از تصدیب بند «د» تبصرۀ  15مادهواحدۀ یاندن بددجمۀ  1181و
آییننامههای مربدط ،2منابع مذ در م ک لمل یرار گرفتند .ل وهبر منابع یادشده ،مطابق مفماد
تبصرۀ بند  1مادۀ  1آییننامۀ تبصرۀ  2مادۀ  86یماندن محاسمبات لممدمی ،لیمۀ یراردادهمای
منعقده از محل التبارات جنگی ،طبق مفاد یرارداد یابل پرداخمت بمدد .بنمابراین چنانچمه یمک
یرارداد جنگی منعقد شدد و تشریفات مقرر (مانند تثمین التبار یا اجمازۀ مقاممات ذیصم ح) را
نداشته باشد ،باید براساس مفاد یرارداد هزینۀ آن را پرداخت رد و نمیتدان تعهدات یمراردادی
در یبال شخص ثالث را با این بهانه ه تشریفات مقرر اخذ نشده است ،ایفا نکرد .بر ایمن اسماس
پرداختها انجام خداهد گرفت و ساس به مدضدع رسیدگی میشمدد و خماطی مسمئدل جبمران
خسارت خداهد بدد .ازاین رو لدم طی تشمریفات یماندنی داخلمی ،در یبمال شمخص ثالمث یابمل
استماع نیست.

 .1برای مپال میتدان از انجام تحقیقات برای جنگ نام برد.
 .2آییننامۀ بند «الف» تبصرۀ  15یاندن بددجۀ  1181ل شدر مصدب 1181/1/18و آییننامۀ بند «د» تبصرۀ
 15یاندن بددجۀ  1181ل شدر مصدب .1181/2/11
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از جمله استنادات یاندنی ه تفسیر مضیق از مدضدع یراردادهای جنگی را اثبمات ممی نمد،
تبصرۀ مادۀ  1آییننامۀ بند «الف» تبصرۀ  15یاندن بددجۀ سال  1181ل شدر است .بمر ایمن
اساس منظدر از تقدیت بنیۀ دفالی (مدضدع این ماده) یراردادها و خریدهایی است ه در ارتباط
با تثم ین ای م و خدمات خاص نظامی با رلایت اولدیت خرید از سازمان صنایع دفاع (بمه ییممت
تمامشده) منعقد می شدد .بنابراین مدضدع یراردادهای جنگی یا ای م و خمدمات خماص نظمامی
است یا تسلیحات جنگی .مسمتفاد از یسممت آخمر بنمد «د» تبصمرۀ  15یماندن بددجمۀ 1181
ممل شممدر و آیممیننامممۀ مربممدط 1م میتممدان گفممت تنهمما وزارت دفمماع و پشممتیبانی نیروهممای
مسلح می تداند بمه لقمد یمرارداد جنگمی (بما مدضمدع خریمدهای تسملیحاتی) ایمدام نمد ،امما
یراردادهای جنگی غیردفالی بنابر پیش بینمی یماندنی تدسمط سمازمانهمای غیرنظمامی منعقمد
میشدد .اگرچمه تبصمرۀ  15یماندن بددجمۀ  1181بیشمتر یائمل بمه تفسمیر مضمیق از مدضمدع
یراردادهای مربدط به جنگ است ،مصادیق بند  3لمامتمر اسمت و شممدل مصمادیق غیرنظمامی
جنگی را وسعت میبخشد.
پرداخت وجده یراردادهای ناشی از خرید ای م لمدۀ دفالی با دستدر تبمی وزیمر دفماع یما
مقام مجاز از طرف ایشان یابل پرداخت بدده و برای خریمد وسمایل و تجهیمزات نظمامی دسمتدر
تبی وزیر دفاع یا مقام مجاز از طرف ایشان مدرد نیاز است ه از طریق ذیحسابی وزارت دفاع
به حساب مربدط به نیروهای سهگانۀ ارتش جمهدری اس می ایران (زمینمی ،دریمایی و همدایی)
واریز و همزمان فهرست نیازمندی های وسایل و تجهیزات نظامی دستگاه های مشمدل بنمد «د»
تبصرۀ  15یاندن بددجۀ سال  1181ل شدر از طریق معاونت لجستیکی وزارت دفاع به نیروی
دریافت نندۀ وجده ارسال تا خریداری و تحدیل نند2.
از مه ترین مؤلفه های این یراردادها ضرورت سمب نظمر شمدرای لمالی دفماع یبمل از همر
خریدی است 1.این شدرا تا پایان جنگ تحمیلی به حیات خدد ادامه داد و پس از پایمان جنمگ
در سال  1186و در مجلس شدرای بازنگری یاندن اساسی منحل شد .بهنظر میرسد وظمایف آن
به شدرای لالی امنیت ملی واگذار شده باشد .براساس تبصرۀ  3یاندن بددجمۀ  1185بمهمنظمدر
هماهنگی در خریدهای خارجی ،لیۀ خریدها باید زیر نظر هیثتی مر ب از نماینمدگان شمدرای
لالی دفاع و وزارتخانههای دفاع و سااه پاسداران انق ب اس می با سب مجدز از شمدرای لمالی
دفاع در حدود التبارات مصدب انجام گیرد .تشریفات دیگری نیز در این بند پیشبینی شده بدد.
بر این اساس خرید هر گدنه ای م دفالی یابل تدلید در داخل از خارج شدر در مدلد مقرر مدرد

 .1مدضدع تصدیبنامۀ مدرخ  1181.2.11هیثت وزیران.
 .2بند «الف» تبصرۀ  1مادۀ  8آییننامۀ بند «د» تبصرۀ  15یاندن بددجۀ  1181ل شدر.
 .1بند «الف» و «ب» مادۀ  15یاندن بددجۀ .1181
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نیاز نیروها مندط به تثیید سازمان صنایع دفاع دایر بر لدم ساخت یا لدم تدان ساخت در ممدت
تحدیل اال از خا رج اسمت .همچنمین لیمۀ خریمدهای خمارجی ایم م لممدۀ دفمالی براسماس
دستدرالعمل و فرم واحدی انجام میگیرد ه مطابق یاندن تدسط وزارتخانههمای مزبمدر و دفتمر
خدمات حقدیی و بین المللی جمهدری اس می ایران و هیثت مدضدع بند «ز» این تبصره تهیه و
به تصدیب شدرای لالی دفاع میرسد .ل وهبر ضدابطی ه بیمان شمد ،تشمریفات دیگمری بمرای
یراردادهای جنگی در آییننامۀ تبصرۀ  2مادۀ  86یاندن محاسبات لمدمی  1113بیان شده بمدد
ه ندع و چگدنگی انجام معام ت و لقد یراردادهای مذ در را بیان می رد.
براساس بند «ب» تبصرۀ  11بددجۀ  ،1181در لیۀ مداردی ه مصرف التبارات از شممدل
یاندن محاسبات لمدمی مستپنا شده است ( ه شامل یراردادهای جنگی نیمز ممیشمد) ،تنظمی
یرارداد یا گرفتن فا تدر الزامی است ،مگر در مدارد اضطراری ه نیاز به تثمین اال از یبل یابمل
پیش بینی نباشد و خرید به اندازۀ رفع اضطرار صدرت گیرد و دولت و مؤسسات وابسته به دولت
و شهرداریها و بانکها و نهادهای انق ب اس می در تدلیمد و تدزیمع آن بمهنحمدی مداخلمه یما
مباشرت نداشته باشند .بهل وه این گدنه خریدها حدا پر تا آخمر مماه بعمد بایمد جداگانمه بمرای
رسیدگی یا حسابرسی به دیدان محاسبات محل تسلی شدند.
مطابق اصل  22یاندن اساسی ،لهدنامهها ،مقاولهنامهها و مدافقتنامههای بینالمللی باید بمه
تصدیب مجلس شدرای اس می برسد .یراردادهای جنگی با لنایمت بمه نظریمۀ شممارۀ  1333د
م 12مدرخ  1183/1/23شدرای نگهبان از طی چنین تکلیف یاندنی معاف شده اند .براساس ایمن
نظریه ،لهدنامهها و مقاولهنامهها ،یراردادها و مدافقتنامههای بینالمللی ه در اثر تجماوز دولمت
بعپی لراق و جنگ تحمیلی بهمنظدر تثمین نیازمندیهای ارتش جمهدری اس می ایران ،وزارت
دفاع ملی ناگزیر از لقد یرارداد خرید اسلحه بما شمر تهمای خمارجی یما ایرانمی شمده اسمت و
یراردادها بین این وزارت و شر ت طرف یرارداد امضما شمده و ممیشمدد ،از شممدل المزام بمرای
تصدیب مجلس شدرای اس می خارجاند و نیازی به تصدیب مجلس شدرای اس می ندارند (مر ز
تحقیقات شدرای نگهبان .)53 :1163 ،با وجدد این چند نکتمه در نظریمۀ یادشمده محمل بحمث
است .براساس این نظریه تنها یراردادهای دفالی مربدط به جنگ از انجام تکلیف یاندنی یادشده
معاف شدند و سایر هزینههای غیرنظامی بددجۀ جنگ مشمدل این اصل (و نه معافیت یادشمده)
خداهند بدد .همچنین استفاده از یید «شر تهای ایرانمی» در ایمن نظریمه محمل تثممل اسمت،
چرا ه اصدالً این اصل شامل یراردادهای بینالمللی دولت ایران است و یراردادهای دولت ایمران
با شر تهای ایرانی تابع اجازۀ مجلس نمیشدد ه ه ا ندن از آن مستپنا شدد.
چنانکه بیان شد ،بسیاری از ضدابط مختص یراردادهای جنگمی در یمدانین بددجمۀ سمنداتی
بیان شده اند .با لنایت به اینکه التبار یدانین بددجۀ ساالنه است ،بمهجمز ممداردی مه در خمدد
یدانین بر التبار و دائمی بددن آن تث ید میشدد و نیز تبصرههای  3و  15بددجمۀ  ،1181سمایر
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یدانین ،التبار خدد را از دست دادهاند و بر این اساس نیازمند یاندنگذاری یا وضع مقررات مجدد
هستی .

تأثیر شرایط جنگی بر بودجۀ عمومی
اگرچه این تحقیق در خصدص تثثیر شرایط جنگی بر بددجمۀ جنگمی اسمت ،جنمگ بمر بددجمۀ
لمدمی نیز تثثیراتی دارد ه می تداند مدضدع تحقیقات دیگمر باشمد .بمه لحماظ شمکلی ،اصم ح
بددجه و متم های آن از اولین تثثیرات جنگ بر بددجمۀ لممدمی اسمت .بمهدلیمل لمدم تمثمین
درآمدها و منابع مالی دولت و هزینههای ناشی از جنمگ مه پمیشبینمیناپمذیر اسمت ،بددجمه
معمدالً دارای سری بسیار خداهد بدد و برای تمثمین سمری بددجمه و نیمز تمثمین درآممدها و
هزینههای پیشبینیناپذیر معمدالً بددجه اص ح یا نیازمند متم می شدد .همچنین این مدضدع
میتداند تهیه و متعایب آن تصدیب بددجه را به تثخیر بیندازد ه چند دوازده شدن بددجمه از
لدارض چنین وضعی است.
اولدیتبندی بددجۀ جنگی از دیگر تثثیرات بددجۀ جنگ بر بددجۀ لممدمی اسمت .بنمد «د»
تبصرۀ  3بددجۀ  1181مقرر رده بدد لیۀ وزارتخانهها در صدرت درخداست شدرای لالی دفاع،
طرحهای مصدب آن شدرا را در اولدیت یرار داده و افراد و تجهیزات خدد را در اختیمار لملیمات
جنگی یرار دهند .همچنین دستگاهها مدظف شده بددند تا  23درصد از بددجۀ خدد را به جنگ
اختصاص دهند.
مبدد منابع ناشی از شرایط جنگی همچنین مدجب ایجماد یمک تثسمیس حقمدیی بمه نمام
«صرفهجدیی» در زمان جنگ شد ه نمدنۀ آن را طی تبصرۀ  6یاندن اص ح بعضمی از مقمررات
یاندن بددجۀ سال 1153دیدی  .با تدجه به شرایط جنگی لیمۀ نیروهمای مسملح الم از وزارت
دفاع ملی ،ژاندارمری و شهربانی جمهدری اس می ایمران و سمااه پاسمداران انقم ب اسم می از
شمدل صرفه جدیی مدضدع این تبصره مستپنا شدند .وضع یالدۀ حقدیی برای «صرفه جمدیی» و
مستپنا شدن نیروهای مسلح از آن در زمان جنگ میتداند از جملمه ممیمزات بددجمۀ جنمگ و
صلح باشد.

نتیجهگیری
در دنیای ندنی ،تدان و یدرت نظامی در سیاست و روابط بین الملل و تعیین جایگاه شدر ها در
نظام بین الملل ،نقش اساسی انکارناپذیری دارد .هرچند یدرت نظامی هر شدری خدد تابعی از
متغیرهای متعدد همچدن یدرت ایتصادی ،سطح فناوری و سیاست خمارجی اسمت ،در صمدرت
فراه بددن همۀ متغیرهای دخیل ،اگر برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسبی بمرای تقدیمت بنیمۀ
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دفالی و نظامی وجدد نداشته باشد ،نمی تدان انتظار داشت ه نیروی نظامی یدرتمنمد و آممادۀ
لملیات در هر شرایطی وجدد داشته باشد.
ضرورتهای یادشده ناشی از وضعیت جنگی اصدالً مدجب ایجاد ندلی تفکمر دولمتگرایمی و
تمر ز امدر در دستان وی میشدد .چنین مدضدلی در تاریخ هشتسالۀ جنگ نیمز نمایمان بمدد.
دولتگرایی میتداند سبب تضعیف بخش خصدصی شدد و تضعیف این بخمش خمدد در ماهش
مالیات تثثیر بسزایی خداهد داشت .در بیشتر یدانینی ه در زمان جنمگ تصمدیب شمد ،چنمین
رویکردی نمایان بدد .البته در طدل هشت سال دفاع مقدس ،در مقابل حامیمان تمر مز اممدر در
بخش دولتی ،طرفداران بخش خصدصی و بازار نیز وجدد داشتند ،اما گرایش لمدمی بمه سممت
تمایل مذ در بدد .با وجدد این مه ترین و بیشترین یدانین مالی شدر در این سمالهما تصمدیب
شدند .حج تصدیب یدانین مالی شدر در سالهای جنگ حا ی از آن است ه در زمان جنگ
زمامداران حکدمت درصددند تا از ابزار حقدیی در جهت سمب درآممد بیشمتر اسمتفاده ننمد.
بدیهی است با لنایت به اینکه تصدیب یدانین مرتبط با مالیۀ لمدمی در زمان جنگ تحت تمثثیر
شرایط جنگی است ،این یدانین پس از جنگ اص ح و بازبینی شدند .وایعیت آن است ه نظمام
حقدیی حا بر بددجه در ایران مبه  ،مشد  ،مسکدت و نا اراممد اسمت و ضمرورت تنقمیح و
تقنین واحد و هماهنگ در این لرضه ضروری بهنظر میرسد.
ردی در خصمدص
در این مقاله با لنایت به ماهیت میانرشته ای بددن مفهدم جنگ ت
ماهیت التبارات مربدط بدان در ادبیات حقدیی روشنگری نی  .بر این اساس بهنظر میرسد در
نظام حقدیی تعریف دییقی از جنگ و مصادیق آن وجدد نداشته باشد ،ازاینرو نیازمند آنی مه
بهویژه در مباحث بددجه ای و مالی و در یالب هنجار حقدیی تعریف واحمد و منسمجمی در ایمن
خصدص ارائه نی  .با وجدد این آنچه بهلندان اصل اساسی در نظمام حقمدیی بددجمه ممیتمدان
یافت ،آن است ه بددجه در بحرانیترین شرایط نیز تمابع اصمل یماندنی بمددن اسمت و اجمرای
بددجه به لحاظ یاندنی یا دارای راهحلهای خاصی است ه به مدجب یدانین مربدط مپل یدانین
بددجۀ سنداتی پیشبینی میشدد یا مطابق تصدیبنامههمای هیمثت وزیمران تعیمین ممیشمدند.
چنین اصلی بر این نظریه استدار است ه اگرچه جنگ ،یدالد حقدق بینالململ را بمه مخماطره
می اندازد ،اما در حقدق داخلی بنابر ماهیت و فلسفۀ مشروطیت نظام سیاسی ،تمثثیر تعلیقمی در
حقدق داخلی (ال از یاندن اساسی و مدضدله) نخداهد داشت .در خصدص مستپنا شدن بددجمۀ
جنگ از شمدل یدانین لام باید گفت ه این مدضدع نافی وجدد نظام حقدیی مسمتقل و ممدون
در این حدزه نیست .مه ترین لامل خروج نظام حقدیی بددجه از شمدل یدالد لممدمی ،وجمدد
لنصر اضطرار ،ایجاد وضعیت استپنایی و دفع خطر و ضرر بزرگتر است .مبنمای بددجمۀ جنمگ
تفدق نگاه سیاسی بر حقدیی است و آثار چنین رویکمردی در حقمدق مالیمۀ لممدمی تثسیسمات
حقدیی ویژهای در نظام حقدیی ایران خلق رده است.
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پس از جنگ دو تحدل اساسی در مدیریت نظامی شدر ایجاد شمد؛ اول ،بمازنگری در اصمل
 128یاندن اساسی و دوم یاندن تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ه هر دو اتفماق
طی سال  1186بهویدع پیدست .براساس اص حات انجامگرفته در اصل  128یاندن اساسی مقرر
شد بهمنظدر تثم ین منافع ملی و پاسداری از انق ب اس می و تمامیت ارضی و حا میمت ملمی،
شدرای لالی امنیت ملی تشکیل می شدد .یکی از شدراهای فرلی این نهاد شدرای دفماع اسمت و
بهنظر می رسد این شدرا جایگزین شدرای لالی دفاع شده باشد .همچنین با لنایمت بمه تصمدیب
یاندن تثسیس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهمای مسملح و تغییمر در آرایمش نیروهمای نظمامی و
واگذاری وظایف مالی و بددجه ای این نیروها به وزارت یادشده ضروری بمهنظمر ممیرسمد نظمام
حقدیی بددجۀ جنگ تدسط نهادهای مذ در با لنایت به مفماهی جدیمد جنمگ و فنماوریهمای
نظامی ،نظام ایتصادی و از همه مه تر ساختار اداری و سیاسمی بمازبینی و تنقمیح شمدد .نکتمۀ
آغازین این اص حات میتداند مادهواحدۀ یاندن هزینه ردن التباراتی مه بمه مدجمب یماندن از
رلایت یاندن محاسبات لمدمی و سایر مقررات لمدمی دولت مستپنای هستند ،باشد و با حمذف
یید «به استپنای هزینههای جنگی ه با رلایت تبصرۀ  3و  15یاندن بددجۀ سال  1181انجمام
میگیرد» و پیشبینی جایگزینها و نظام حقدیی مناسب فصل جدیمدی در سیاسمتگذاریهمای
حا بر این حدزه ایجاد رد.
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