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الیحه اصالح قانون مبارزه با تأمين مالي تروریسم
مقدمه
«الیحۀ اصالح قانون مبارزه با تأمین مالي تروریسم» بهعنوان یکي از لوایح
موسوم به «لوایح چهارگانه» ،در تاریخ  5391/9/8اعالم وصول و نهایتاً در جلسۀ
علني مورخ  5397/4/35مجلس شورای اسالمي با اصالحاتي بهتصویب رسید .در
این گزارش بهبررسي کلیات و جزئیات مصوبه حاضر ميپردازیم.
شرح و بررسي
الف) کلیات
 )1الیحه اصالح قانون مبارزه با تأمین مالي تروریسم ،یکي از لوایح چهارگانهای
است که توسط دولت در جهت اجرای تعهدات ایران به گروه ویژه اقدام مالي
( ) FATFتهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسالمي ارسال شده است .با
این توضیح که مطابق بند « »8برنامه اقدام ( )ACTION PLANمرتبط با ایران،
بهصراحت جمهوری اسالمي ایران مکل

گردیده تا اقدام به «اصالح قانون مبارزه

با تأمین مالي تروریسم بهمنظور حذف معافیت جرم تأمین مالي تروریسم برای
گروههای مشخصشده «تالش برای مقابله با اشغال خارجي ،استعمار و
نژادپرستي» نماید .بدین معنا صراحتاً گروه اقدام مالي حذف استثناء مندرج در
تبصره « »2ماده ( ) 5قانون فعلي را از ایران خواسته است و در همین راستا نیز
دولت اقدام به تهیه الیحه حاضر نموده است .شایان ذکر است اصالح درخواستي
با این هدف بوده که ایران هرگونه فعالیتي که دارای ویژگيهای خاصي باشد را،
بدون احتساب انگیزههای مقاومتي و ضد اشغال و استعمار و نژادپرستي،
تروریستي محسوب نماید .که درنتیجه آن عمده رفتارهای گروههای مقاومت در
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منطقه ،تروریستي محسوب شده و حمایتهای جمهوری اسالمي ایران بر اساس
اصل  554قانون اساسي از مبارزات آنها ،بر اساس قوانین داخلي نیز مصداق
تأمین مالي تروریسم قرار ميگیرد.
 )2الیحه حاضر همانگونه که از عنوان آن بر ميآید در مقام اصالح «قانون مبارزه
با تأمین مالي تروریسم» است .اما مسئلهای که در اینخصوص وجود دارد این
است که قانون حاضر در واقع تحت عنوان «الیحه قضائي» از سوی قوه قضائیه به
دولت تقدیم و سپس از سوی دولت به مجلس ارائه گردیده بود .بهعبارت دیگر
اصل قانوني که هماکنون بهموجب الیحه دولت اصالح آن پیشنهاد گردیده است
از ماهیت قضائي برخوردار بوده و به تبع اصالح آن نیز کماکان از همین ماهیت
برخوردار است .توضیح آنکه پیشتر جهت تصویب قانون فعلي مبارزه با تأمین
مالي تروریسم ،دولت وقت الیحهای تهیه و به مجلس ارائه ميکند .الیحه مزبور
در تاریخ  5390/55/59به تصویب مجلس شورای اسالمي ميرسد ،لکن شورای
نگهبان بهموجب نامه شماره  90/30/41557مورخ  5390/55/22اعالم ميدارد که
«عالوه بر اشکاالت و ابهامات متعددی که در این مصوبه وجود دارد ،نظر به اینکه
این الیحه ماهیتاً قضایي است و با توجه به بند  2اصل  558قانون اساسي و نظریه
شماره  79/25/5015مورخ  5379/7/30این شورا ،باید توسط رئیس قوه قضائیه
تهیه و پس از طي مراحل قانوني تقدیم مجلس ميگردید که ظاهراً این امر رعایت
نشده است؛ لذا مصوبه مغایر بند مذکور ميباشد».
در مرحله بعد مجلس شورای اسالمي بهمنظور رفع این ایراد ،ضمن اشاره به
تأمین نظرات قوه قضائیه در متن مصوبه مجلس ،موادی از مصوبه را در تاریخ
 5394/4/35اصالح و برای مرحله دوم نزد شورای نگهبان ارسال مينماید ،لکن
شورا در اظهارنظر مجدد خود (اظهارنظر شماره  94/502/2535مورخ
 )5394/5/50نیز تصریح داشت «اشکال قبلي این شورا این بود که الیحه ارسالي
ماهیتاً قضایي است و با توجه به نظریه شماره  5015/25/79مورخ 5379/7/30
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این شورا ،باید توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و پس از طي مراحل قانوني تقدیم
مجلس ميگردید با عنایت بهمراتب مذکور عليرغم اصالحات بهعملآمده ،عالوه
بر اشکاالت و ابهامات متعددی که در این مصوبه وجود دارد ،اشکال مذکور
مرتفع نگردیده و کماکان به قوت خود باقي است ».درنتیجه مجدداً در تاریخ
 5394/7/25رئیسجمهور ،الیحه «مبارزه با تأمین مالي تروریسم» را که به پیشنهاد
قوه قضائیه در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسیده بود ،به مجلس ارسال داشت
و نهایتاً پس از تصویب مجلس و اظهارنظر شورای نگهبان ناظر به جزئیات مصوبه
در قالب قانون فعلي به تصویب رسید.
بر این اساس با توجه به اینکه از نظر شورای نگهبان ،قانون مبارزه با تأمین
مالي تروریسم دارای ماهیت قضایي است ،همانگونه که تصویب اولیه آن نیازمند
طي فرآیند مصرح در نظریه تفسیری شورا است ،درنتیجه اصالح آن نیز تابع همان
قواعد بوده و بایستي از سوی رئیس قوه قضائیه تهیه و ارسال گردد و دولت رأساً
نميتواند اقدام به ارسال الیحه نماید.
الزمبه ذکر است در نظر اخیر شورای نگهبان در خصوص «الیحه اصالح
قانون مبارزه با پولشویي» نیز نظیر چنین ایرادی مقرر شده است.
ب) جزئیات
ماده (-)5
 )1در قانون فعلي مبارزه با تأمین مالي تروریسم« ،تهیه و جمعآوری عامداً و عالماً
وجوه و اموال» به منظور انجام اقدامات خاص مشمول این قانون شناخته شده
است ،اما در مصوبه فعلي با حذف شرط علم و عمد« ،تهیه یا جمعآوری وجوه یا
اموال» در حوزههای مربوطه ،بهصورت مطلق جرمانگاری شده است؛ بدین معنا
قانون گذار بعضي از اقدامات بدون علم و عمد را نیز مجرمانه تلقي کرده و قابل
مجازات تشخیص داده است که این امر از این حیث ميتواند محل تأمل باشد.
این موضوع در رویه شورای نگهبان نیز قابل مشاهده است .شورای نگهبان در
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نظریه شماره  90/30/45944مورخ  5390/52/8در خصوص مصوبه اولیه مجلس
در خصوص الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان داشته است که «در ماده ()59
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باید قیود علم و عمد ذکر گردد و اال اشکال دارد».
 )2براساس ذیل بند «ال » ماده ( )5چنانچه اقدامات مذکور به قصد تأثیرگذاری
بر خط مشي ،تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسالمي ایران ،سایر کشورها و
یا سازمانهای بینالمللي انجام گیرد ،مصداق عمل تروریستي خواهد بود .در این
خصوص ازآنجایيکه اطالق عموم عبارت «سایر کشورها و یا سازمانهای بین-
المللي» ميتواند شامل کشورها و سازمانهای بینالمللي متخاصم نیز شود ،محل
تأمل است .توضیح آنکه در قانون فعلي «سازمانهای بینالمللي دارای نمایندگي
در قلمرو جمهوری اسالمي ایران» مشمول این امر قرار گرفته بودند که در جریان
اصالح این قانون در مصوبه فعلي ،بحث الزام سازمانها به داشتن نمایندگي در
ایران حذف شده و در نتیجه اقدامات مذکور که برای تأثیرگذاری بر هر سازمان
بینالمللي انجام شود ،مشمول رفتارهای تروریستي خواهد بود .گفتني است که
وجود نمایندگي یك سازمان بینالمللي در ایران ميتواند امارهای بر وجود رابطه
میان ایران و آن سازمانها باشد ،اما اطالق کشورها و سازمانهای بینالمللي
بهصورت مطلق محل تأمل است.
 )3بر اساس تبصره « »3این ماده ،در صورت وجود توافقنامههای معاضدت
قضایي و یا توافقنامههای دیگری که بر اساس اصل  77قانون اساسي منعقد شده،
همکاری بین جمهوری اسالمي ایران و آن کشورها ،طبق شرایط موجود در
توافقنامه صورت خواهد گرفت .در غیر این صورت ،همکاریهای قضایي و سایر
امور مربوط به مبارزه با تأمین مالي تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت مي-

 .7هر شخصي كه مرتكب جرم حمل كاال يا ارز قاچاق شود و نتواند ارسالكننده و يا صاحب اصلي آن را تعيين نمايد،
عالوه بر ضبط كاال يا ارز ،به مجازاتهاي مقرر در مورد مالك كاال و ارز نيز محكوم ميشود.
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گیرد.
مسئله ای که در این ارتباط وجود دارد این است که مقصود از «همکاریهای
قضائي و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالي تروریسم بر اساس عمل
متقابل» چیست .درصورتي که حکم مذکور به منزله اعطای مجوز جهت اقداماتي
است که مستلزم معاهده قضائي است ،چنین موضوعي عالوهبر ایراد معمول
شورای نگهبان نسبت به چنین معاهداتي ،مغایر اصل  77قانون اساسي نیز تلقي
مي شود  .چراکه اوالً چنین مجوزی ،تفاوتي با اصل موضوع نداشته و ایرادات
معموله شورای نگهبان در خصوص معاضدت قضایي در این مورد نیز جاری
است و باعث اثر دادن به احکامي است که در آن دادگاه کشورهای دیگر ولو
برخالف ضوابط اسالمي صادر مينمایند .ثانیاً مستفاد از اصل  77قانون اساسي
این است که همه موافقتنامههای بینالمللي باید بهصورت موردی بهتصویب
مجلس شورای اسالمي برسد و اعطای اجازه کلي به دولت برای همکاریهای
قضائي و هر امر مربوط به مبارزه با تأمین مالي تروریسم ،مغایر اصل مزبور بهنظر
ميرسد.
 )4در قانون فعلي مقرر شده است «اعمالي که افراد ،ملتها یا گروهها یا
سازمانهای آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ،اشغال خارجي،
استعمار و نژادپرستي انجام ميدهند ،از مصادیق اقدامات تروریستي موضوع این
قانون نميباشد .تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای مشمول این تبصره بر عهده
شورای عالي امنیت ملي است ».بر این اساس در قانون فعلي ،این حکم به
صراحتاً وجود دارد که چنین اعمالي از مصادیق «اعمال تروریستي» بهصورت
موضوعي خارج مي باشد و نهایتاً تعیین مصداق با شورای عالي امنیت ملي است.
اما در تبصره « »4ماده حاضر ،اگرچه لحاظ نمودن اصل  554قانون اساسي و حق
افراد ،ملتها و گروهها و یا سازمانهای آزادیبخش با هدف مقابله با سلطه و
اشغال خارجي و استعمار و نژادپرستي ،در تصمیمگیری شورای عالي امنیت ملي
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مورد توجه قرار گرفته است ولکن به خروج موضوعي چنین مواردی از شمول
تعری

تروریسم تصریحي ندارد.

همچنین «حق ملت ها در مقابله با سلطه و اشغال خارجي و استعمار و نژادپرستي»
یك قاعده و اصل مسلم حقوق بینالملل است و هیچ مرجعي چنین حقي را نفي
نمي نماید و محل اختالف مصداق و نحوه اعمال حق مشروع مقابله با سلطه و
اشغال خارجي و  ...است .ازاینرو عليرغم لحاظ اصل  554و تأکید بر موارد
مذکور ،باز هم لزوماً استثناء شدن گروههای مقاومت از این حکم برنميآید و این
تغییر رویکرد نميتواند بهصورت قطعي افراد و گروههای جریان مقاومت را از
موضوع تروریسم مستثني کرده و حمایت از آنها را خارج از حیطه تأمین مالي
تروریسم قرار دهد.
ماده ( -)0ابهام
در ماده ( ) 2این قانون مقرر شده چنانچه تأمین مالي تروریسم محاربه و افساد
فياالرض تلقي شود ،مرتکب به مجازات آن محکوم ميشود و درغیر این
صورت ،عالوه بر مصادره وجوه و اموال یا ارزش ریالي آن ،به مجازات مذکور در
ماده محکوم خواهد شد .نکته قابل توجه در خصوص این ماده این است که
مشخص نیست آیا مجازات «مصادره وجوه و اموال» صرفاً در حالتي خواهد بود
که اقدام مجرمانه مشمول موضوع محاربه یا افساد فياالرض نباشد ،و یا در
صورت محاربه و افساد فياالرض بودن نیز این مجازت نیز در کنار مجازات
محاربه وجود خواهد داشت .البته الزم به ذکر است که این بخش از ماده که به
بیان این موضوع پرداخته ،در قانون فعلي نیز وجود دارد.
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طرح اصالح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان
مقدمه

طرح یك فوریتي اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به منظور
اعمال اصالحاتي در «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» (مصوب  )5395و
کم کردن از دامنهی مستثنیات قانون مزبور در جلسه علني مورخ 5397/5/2
مجلس شورای اسالمي با اصالحاتي به تصویب رسیده است .در این گزارش به
تبیین موضوع و بررسي مغایرت این مصوبه با قانون اساسي پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي

مصوبه حاضر از چند طریق تالش داشته است تا مستثنیات ممنوعیت
به کارگیری بازنشستگان مقرر در قانون مزبور را کاهش دهد .در این راستا،
درحاليکه در تبصره « »5قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ،به کارگیری
بازنشستگان در کلیه سمتهای مذکور در ماده ( )75قانون مدیریت خدمات
کشوری و همترازان آنها از شمول ممنوعیت این قانون مستثني شده بود ،در این
مصوبه مستثنیات محدودتر شده است و منحصر در سمتهای مذکور در بندهای
«ال »« ،ب» و «ج» ماده مزبور شدهاند .لذا ،با اصالح صورتگرفته ،دیگر نميتوان
از بازنشستگان به عنوان «استانداران و سفرا»« ،معاونین وزرا» و یا همترازان
بندهای «ال »« ،ب» و «ج» ماده ( )75قانون مدیریت استفاده کرد .همچنین ،این
مصوبه به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطالعات را محدود
کرده و استفاده از آنها را با رعایت ضوابطي تنها در دستگاه مربوطه ممکن
دانسته است .درخصوص ایثارگران نیز« ،ایثارگران ،فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد
درصد ( )% 70و باالتر» از شمول قانون مزبور مستثني شده بودند ،لکن در این
مصوبه تنها «جانبازان باالی پنجاه درصد ( ،)% 50آزادگان باالی سه سال اسارت و
فرزندان شهداء» از شمول قانون مستثني شدهاند.
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درخصوص مصوبه حاضر ممکن است این ایراد مطرح گردد که عبارت «به
کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهي معظم کل قوا صرفاً در
دستگاه متبوع خود مجاز است» از جهت ایجاد محدودیت در صالحیتهای مقام
رهبری براساس بند « »4اصل  550قانون اساسي ،واجد ایراد است .لکن در این
رابطه باید گفت عبارت مزبور صرفاً ناظر به چارچوب بکارگیری افراد بازنشسته
در نیروهای مسلح بوده و صالحیت مطلق مقام معظم رهبری در انتصابات
همانگونه که در ذیل تبصره اصالحي مبنيبر «استثنا شدن دارندگان اجازات خاصه
مقام معظم رهبری» ذکر شده وجود خواهد داشت و لذا از این حیث ایرادی به
مصوبه حاضر وارد نميباشد.
همچنین الزم بهذکر است تبصره « »2قانون حاضر نیز که موارد و میزان مجاز
بهکارگیری بازنشستگان را مقرر داشته کماکان به قوت خود باقي است.
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تذکر :در اصالح صورت گرفته درخصوص وزارت اطالعات ،ممکن است
این ابهام بوجود آید که یك درصد مذکور از مجموع نیروهای شاغل رسمي
خواهد بود و یا درصد مزبور از مجموع نیروهای این وزارتخانه که در رده
مدیریتي هستند احتساب مي شود .در این رابطه اگرچه برداشت نخست منطقي
بهنظر رسیده و «رده مدیریتي» ناظر به محل بکارگیری بازنشستگان است ولکن
جهت رفع این ابهام ،الزم است عالمت ویرگول ( )،بعد از عبارت «مجموع
نیروهای شاغل رسمي این وزارتخانه» اضافه شود.

 .7تبصره  -2دستگاههاي موضوع اين قانون در صورت لزوم ميتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك
تحصيلي كارشناسي و باالتر به صورت پاره وقت و ساعتي استفاده كنند .حداكثر ساعات مجاز براي استفاده از
بازنشستگان ،يك سوم ساعات اداري كارمندان رسمي است و حق الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كاري آنها
حداكثر معادل يك سوم كارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت ميشود.
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نامه رئيس مجلس شوراي اسالمي درخصوص
علت تغيير در ردیفهاي قانون بودجه سال  7931کل کشور
مقدمه
رئیس مجلس شورای اسالمي در تاریخ  5397/2/58طي نامه شماره
 348/55554خطاب به رئیس جمهور ،برخي اصالحات ناظر به قانون بودجه سال
 5397را به وی ابالغ مينماید .لکن نامه مزبور که مشتملبر تغییراتي در ارقام و
جداول قانون بودجه سال  5397ميباشد با ایراد شورای نگهبان مواجه ميگردد.
حال رئیس مجلس بهموجب نامه شماره /50/59931ك مورخ  ،5397/4/9اقدام به
ارائه دالیل توجیهي جهت اصالحات مقرر در نامه اصالحي بودجه نموده است.
در این گزارش ضمن پرداختن به دالیل ارائه شده ،اصالحات صورتگرفته در
نامه اصالحي بودجه از جهت تصویب در مجلس ،مورد بررسي قرار خواهد
گرفت.
بررسي نامه رئيس مجلس
ابتدا الزم به ذکر است مصوبه مجلس در خصوص بودجه سال  5397در چند
مرحله با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و در نهایت پس از اصرار مجلس بر نظر
خود ،نزد مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و مجمع نیز نظر شورای نگهبان را
تأیید کرد و در نهایت در تاریخ  5391/52/27توسط رئیس جمهور ابالغ گردید.
 )1ایراد کلی
ایراد اصلي که ناظر به ابالغ نامه اصالح قانون بودجه توسط رئیس مجلس به
رئیس جمهور ،وجود دارد ،عدم طي فرآیند قانوني مذکور در اصل  94قانون
اساسي مبنيبر لزوم تصویب متن در مجلس و ارسال مصوبه اصالحي برای
شورای نگهبان بوده است .چراکه رئیس مجلس در نامه مزبور بدون اعالم تصویب
اصالحات مذکور در کمیسیون و صحن مجلس و بدون ارسال موارد اصالحي نزد
شورای نگهبان ،متن موارد اصالحي را برای رئیس جمهور ارسال نموده است.
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درحاليکه اگر چنین مواردی بهتصویب خود مجلس رسیده بود ميبایست مطابق
اصل  94قانون اساسي ابتدائاً نزد شورای نگهبان ارسال ميگردید و یا در مصوبه
اصلي جهت اعمال نظارت شورای نگهبان وجود ميداشت .توضیحآنکه اگرچنین
رویه ای پذیرفته شود ممکن است موادی که تصویب آن همزمان با اصل مصوبه
مورد ادعا است ولي همراه با مصوبه اصلي نزد شورای نگهبان ارسال نشده ،مغایر
قانون اسا سي و یا موازین شرع باشد ولکن به جهت اینکه مدنظر شورای نگهبان
قرار نگرفته است ،به موجب ابالغ متعاقب رئیس مجلس در قالب قوانین
الزماالجرا درآید.
 )2بررسی بندهای نامه ابالغی رئیس مجلس و دالیل ارائه شده
 .1رئیس مجلس در بند « »5نامه مورخ  ،5397/4/9اصالح صورت گرفته در
رقم مذکور در بند «ج» تبصره «( »52مقرر در بند « »2نامه اول) را اشتباه سهوی
اعالم نمودهاند .درحاليکه در مصوبهای که نهایتاً مجلس به جهت عدم تأمین نظر
شورا ،با اصرار بر نظر خود نزد مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مينماید و
همچنین متن ابالغي نزد رئیسجمهور جهت انتشار در روزنامه رسمي و متن
منتشر شده در این روزنامه ،مبلغ مزبور هزار میلیارد ریال ()5/000/000/000/000
ذکر شده است .البته الزم به ذکر است در یکي از مراحلي که مجلس مصوبه خود
در خصوص بودجه سال  5397را نزد شورای نگهبان ارسال نموده است (مورخ
 ، )91/52/21مبلغ مندرج در بند مورد اصالح ده هزار میلیارد ریال
( )50/000/000/000/000ذکر شده است.
 .2در بند « »2نامه رئیس مجلس دلیل اصالحات صورتگرفته در ردی های
مربوط به «وجوه ارزی ناشي از طرح دعاوی در مراجع بینالمللي و کشورهای
خارجي» (مقرر در جزء اول بند « »3نامه اصالحي بودجه) را مصوبه کمیسیون
تل فیق دانسته و اعالم داشته این موضوع توسط رئیس مجلس در جلسه مورخ
 ،91/52/55مورد تصریح قرار گرفته است.
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در این خصوص نکته اول اینکه در جلسه مورخ  ،91/52/55آقای امیرآبادی
بیان داشتهاند« :ضمناً با توجه به اصالحات انجام شده در محاسبات بخش دفاعي،
تغییرات داخلي در ردی های مربوط به خودشان ایجاد شده است که در مشروح
مذاکرات لحاظ خواهد شد که معاونت محترم قوانین فرمودند این دو موضوع
جهت ثبت در مذاکرات مجلس مطرح شد».
نکته دوم اینکه ،آخرین تغییرات ارسالي کمیسیون تلفیق در جداول ،در تاریخ
 5391/52/21انجام شده و نزد شورا ارسال شده است ،درحاليکه چنین
اصالحاتي که مورد ادعا مي باشد در این مصوبه وجود ندارد ولذا اینکه در بند «»2
نامه ادعا شده اصالحات اعالمي قبل از تاریخ مذکور ( )5391/52/21در کمیسیون
تلفیق صورت گرفته و رئیس مجلس در جلسه مورخ  ،91/52/55این موضوع را
بیان کرده ،محل تأمل است.
توضیح آنکه رقم ردی

درآمدی  510515با عنوان «کلیه وجوه ارزی ناشي از

طرح دعاوی در مراجع بین المللي و کشورهای خارجي» در الیحه دولت
( )20/000/000/000/000ریال بوده است .این رقم در مصوبه ارسالي
 5391/52/21نزد شور ای نگهبان (که در واقع حاوی تغییرات کمیسیون نسبت به
جداول ميباشد) به میزان ( )25/000/000/000/000ریال تغییر یافته است.
درحاليکه این مبلغ در نامه ابالغي رئیسمجلس به رئیسجمهور ،برخالف مصوبه
کمیسیون تلفیق (که به شورا نیز ارسال شده است) ،مبلغ مذکور به
( )35/000/000/000/000ریال اصالح شده است.
الزم به ذکر است به موجب رویه مجلس درتصویب قوانین بودجه ،تغییرات
ردی های مقرر در لوایح بودجه و جداول پیوست آن ،در کمیسیون تلفیق صورت
ميگیرد و نهایتاً صرفاً در صحن اعالم ميشود.
 .3عالوهبر موارد فوق که در بند « »5و « »2نامه اخیر رئیس مجلس جهت
توضیح موارد اصالح شده آمده است ،در نامه ابالغي اصالح بودجه ،ردی
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هزینهای شماره  555500-3با عنوان «وزارت دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح-
تقویت بنیه دفاعي -ارتقای توان دفاعي» نیز اصالح گردیده است (جزء دوم بند
« »3نامه اصالحي بودجه) .درخصوص اصالح مزبور باید گفت رقم این ردی

در

الیحه دولت به میزان ( ) 59/159/538میلیون ریال بوده است .این رقم در مصوبه
ارسالي مورخ  5391/52/21نزد شورای نگهبان (پس از جلسه 91/52/55
کمیسیون که ادعا شده تغییرات در این جلسه تصویب شده است) به میزان
( ) 25/059/538میلیون ریال تغییر پیدا کرده است ،لکن در اصالح ابالغي رئیس
مجلس برخالف رقم مزبور ،مبلغ مذکور به ( )29/059/538میلیون ریال اصالح
شده است و مشخص نیست اصالح مزبور درکدام جلسه و مطابق چه مصوبهای
صورتگرفته است.
 .4ردی

هزینه ای  555500-1با عنوان «وزارت دفاع و پشتیباني نیروهای

مسلح حفظ توان تولید صنایع دفاعي» ،نیز از جمله اصالحات دیگر در اصالح
ابالغي رئیس مجلس ميباشد(جزء سوم بند « »3نامه اصالحي بودجه) .با این
توضیح که رقم این ردی

در الیحه دولت ( )3/957/470میلیون ریال بوده است

و در مصوبه ارسالي نزد شورای نگهبان ،کمیسیون رقم مصوب الیحه را تغییر
نداده است .لکن در اصالح ابالغي رئیس مجلس ،مبلغ مذکور در الیحه دولت
علي رغم اینکه در کمیسیون تلفیق تغییر نکرده بود به ( )1/957/470میلیون ریال
اصالح شده است.
 .5در بند « »3نامه رئیس مجلس گفته شده تغییر سق

بودجه ،منابع بودجه

عمومي و منابع عمومي (مندرج در بند « »5نامه اصالحي رئیسمجلس) ،به دلیل
تأیید نظر شورای نگهبان مبنيبر مغایرت (تبصره  )55و حذف بند مورد ایراد
شورای نگهبان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ،بوده است .در این
بودجه ،منابع بودجه عمومي و منابع

خصوص نیز باید توجه داشت تغییر سق

عمومي ،به هر دلیل که صورت گیرد ،جزئي از مصوبه مجلس بوده و از نظر
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شکلي نیازمند مصوبه مجلس و ارسال آن نزد شورای نگهبان است ،مگر اینکه در
بودجه ،منابع بودجه عمومي و منابع

مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر سق

عمومي ،نیز مورد تصویب قرار ميگرفت ،چراکه آنچه به عنوان سق

بودجه،

منابع بودجه عمومي و منابع عمومي ،در مجلس تصویب شده و توسط شورای
نگهبان مورد بررسي قرار گرفته بود همان سق

بودجه ،منابع بودجه عمومي و

منابع عمومي ،مصوب مجلس شورای اسالمي پیش از نظر مجمع تشخیص
مصلحت نظ ام بوده است و باید مصوبه اصالحي برای شورای نگهبان ارسال مي-
گردید.
باعنایت بهمراتب مذکور به نظر ميرسد اصالحاتي که در نامه رئیس مجلس
ناظر به اصالح بودجه سال  5397کل کشور ذکر شده است ،پیشتر و ضمن مصوبه
اصلي نزد شورای نگهبان ارسال نشده است و ترتیبات مقرر در اصل  94قانون
اساسي درخصوص این اصالحات رعایت نگردیده است و این موضوع ارتباطي
به ایراد یا عدم ایراد این اصالحات از حیث ماهوی ندارد.
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