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)۲۶( كل كشور۱۳۸۴درباره اليحه بودجه سال
 به حوزه سياست و روابط خارجينگاهي 

 
 
 
 
 
 
 

 كل كشور در شرايطي آخرين مراحل تكميل و نهايي شدن خـود را              ۱۳۸۴بودجه سال   
بـه  هـا و سـطوح تخصـيص اعتبـار            گذارد كه مباحثات مربوط به اولويت       پشت سر مي  

عنـوان سـند رسـمي و اصـلي           قانون بودجـه بـه    . همچنان ادامه دارد  هاي مختلف     بخش
اي از نيروهـا،      طور طبيعي طيف گسـترده      تعيين و تخصيص اعتبارات ساالنه كشور به      

ها و فرايندهاي مختلف در سطوح سياسي، اقتصادي، امنيتـي، اجتمـاعي،              نهادها، حوزه 
بايد اهداف، برنامه و      ايي مي هاي اجر   هر يك از دستگاه   . دهد  را پوشش مي  ... فرهنگي و   
هاي سازماني خويش را مطابق با مالحظات بودجه سال كشـور تنظـيم و بـه                  مطلوبيت

 .مرحله اجرا گذارند
هاي مشمول قانون برنامه بودجه ساالنه كشور، حوزه سياسـت و             در ميان حوزه   

يبـات  هاي متولي اجراي آن نيز تا حدودي از تجـويزات و ترت             روابط خارجي و دستگاه   
گيـري و اجـراي يـك سياسـت خـارجي             ويژه فرايند شكل    به. دنپذير  اين قانون تأثير مي   

ها برخورداري از منابع مالي و        ترين آن   موفق به عوامل مختلفي بستگي دارد كه از مهم        
در عين حال در قيـاس بـا     . اعتباري الزم جهت اجراي اهداف تعريف شده خويش است        

هاي زيربنايي، عمرانـي و اقتصـادي حـوزه           ظير بخش هاي عمومي جامعه ن     ساير حوزه 
تري از مالحظات قانون بودجه را بـه          طور طبيعي حجم كم     سياست و روابط خارجي به    

مـدار حـوزه      ماهيت كيفي و فرايند    عتباردهد كه اين امر با اقتضا و ا         خود اختصاص مي  
برخـي  بـا ايـن حـال بـا در نظـر گـرفتن              .  اسـت   در ارتبـاط   سياست و روابط خـارجي    
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مالحظات مربوط به برنامه چهارم توسعه درخصوص كاهش و كنترل نيروي انسـاني             
 و موقـت و     دائـم هـاي      مأموريـت   وزارت امور خارجه، طرح مجلس درخصوص كاهش      

 در  ۱۳۸۴امكانات مالي دولت در خارج از كشور و مالحظاتي كه در اليحه بودجه سال               
توان برخي از جوانب مربوط بـه        حوزه سياست و روابط خارجي مطرح شده است مي        

 .اي مورد بررسي قرار داد نظر بودجه اين حوزه را از نقطه
 
 
 

 ۱۳۸۴سال   بودجه اليحهمالحظات) الف
 امنيـت   مطمـئن  و در بخش مربوط به تـأمين ۱۳۸۴در گزارش كالن اليحه بودجه سال  

ش ملي موضوع ساماندهي سياست خارجي و تأمين اعتبار مناسـب بـراي تقويـت بخـ               
تر در توسعه اقتصادي مورد اشـاره و تصـريح قـرار              خارجي در جهت مشاركت بيش    

 .گرفته است
 كل كشور تصريح شـده      ۱۳۸۴اليحه بودجه سال    » ۷«تبصره  » چ«بند  همچنين در    

منظور حضـور مـؤثرتر وزارت امـور خارجـه در عرصـه گسـترش بـازار                   است كه به  
هـاي كـاال، خـدمات فنـي و           در زمينـه  صادراتي و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني         

شـرفته، وزيـر امـور    گذاري خارجي و فنـاوري پي      مهندسي و نيز جذب منابع و سرمايه      
رسـد معـادل      اي كه به تصويب هيأت وزيران مي        نامه   براساس آيين  خارجه مجاز است  

 را بـه شـكل خـارج از         ۱۰۷۰۰۰رديـف    ۱۳۸۴اي سـال      ده ميليارد ريال از اعتبار هزينه     
نحـوه  و بـا رعايـت قـانون         ۱/۶/۱۳۶۶نون محاسبات عمومي كشور مصـوب       شمول قا 

هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون محاسبات عمومي مستثني هسـتند مصـوب              
وري براي تعامـل فعـال بـا اقتصـاد            صرف امور مطالعاتي و افزايش بهره      ۶/۱۱/۱۳۶۴

 .جهاني نمايد

 تبيين موضوع.۱
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زيـران اجـازه داده شـده اسـت تـا      اين اليحه به هيـأت و » ۱۸«تبصره » ث«بند در   
 تا مبلغ نود ميليارد ريال از محل        ۱۳۸۴براساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال        

 قسمت چهارم قانون بودجه جهت اعطاي تسهيالت، كمـك بالعـوض و             ۱۰۷۰۰۰رديف  
هاي اقتصادي خارجي پرداخـت       ها يا بنگاه    تفاوت سود و كارمزد به كشورها، سازمان      

 .نمايد
هـاي    ها و دخالت    براي كشف و خنثي كردن توطئه      ۵۰۳۳۰۱اعتبار رديف   نين  همچ 

دولت امريكا در امور ايران اسالمي و همچنين طرح دعاوي جمهـوري اسـالمي ايـران                
از المللي و تنـوير افكـار عمـومي در داخـل و خـارج               عليه امريكا در مجامع عمومي بين     

هـاي الجزايـر      ر ملل متحد و بيانيه    كشور در مورد تهاجم فرهنگي امريكا و نقض منشو        
توسط امريكا و نيز طرح دعاوي جانبازان شيميايي اعتباراتي با تصويب رئيس جمهور 

 .ربط توزيع خواهد شد هاي اجرايي ذي بين دستگاه
 در  ۱۳۸۴تـرين مالحظـات اليحـه بودجـه سـال             مجموعه اين موارد از جمله مهـم       

 .حوزه سياست و روابط خارجي است

 مه چهارم توسعهبرنا) ب
مطابق با مالحظات برنامه چهارم توسعه دولت مكلف است براساس گـزارش جـامعي              

هاي اجرايـي و همكـاري و         هاي برون مرزي دستگاه      وزارت امور خارجه از فعاليت     كه
كند در مورد ادامه  اي تهيه و ارائه مي المللي و منطقه هاي بين ها در سازمان   عضويت آن 

 .هاي اجرايي در خارج از كشور و سطح آن اتخاذ تصميم نمايد گاهيا قطع فعاليت دست
همچنين ايجاد هرگونـه دفتـر، نماينـدگي، شـعبه و واحـد اداري جديـد و عنـاوين                    

امور خارجـه و    ربط و وزارت      مشابه در خارج از كشور منوط به پيشنهاد دستگاه ذي         
 .تصويب هيأت وزيران خواهد بود

 در ارتباط مستقيم با نحـوه تنظـيم و تخصـيص اعتبـار بـه                جايي كه   اين مالحظات از آن    
اي  طور مستقيم با مباحث بودجـه  هاي مرتبط با حوزه سياست و روابط خارجي است به    بخش
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۱۳۸۴ حوزه سياست و روابط خارجي در اليحه بودجه سال ارزيابي.۲

جايي كه برنامه چهارم توسعه سند رسمي تعيـين و تجـويز              كند و از آن     كشور ارتباط پيدا مي   
هـا و ترتيبـات       طور طبيعي ساير برنامـه      هاي اجرايي كشور در پنج سال آينده است به          اولويت

 .بايد متناسب با آن تنظيم شود  نيز مي۱۳۸۴كشور از جمله بودجه سال 

 مالحظات مجلس شوراي اسالمي) ج
عنـوان ركـن تقنينـي كشـور در حـوزه سياسـت و روابـط                  مجلس شوراي اسالمي بـه    

تبـاط پيـدا    اي كشـور ار     هـا بـا مباحـث بودجـه         خارجي مالحظاتي دارد كه برخي از آن      
هاي مجلس هفتم در زمينـه اصـالح وضـعيت          توان به يكي از طرح      جا مي  در اين . كند  مي

هــا و  هزينــه بــاالي ســفارتخانه. ي فرامــرزي كشــور اشــاره كــرديــهــاي اجرا فعاليــت
ها   هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور و لزوم كيفي كردن فعاليت              نمايندگي

 . توان به آن توجه كرد از مالحظاتي است كه ميا ه و ادغام بعضي از نمايندگي
 
 
 
 
 

گيـري اصـلي      رسد در حوزه سياسـت و روابـط خـارجي جهـت             طور كلي به نظر مي      به
از نظـر   .  از يك مبناي اقتصادي و سياسـي برخـوردار اسـت           ۱۳۸۴اليحه بودجه سال    

خارجي براي تقويت بخش يك مبناي اقتصادي اين اليحه موضوع تأمين اعتبار مناسب 
گزارش . (تر در توسعه اقتصادي را مورد توجه قرار داده است  در جهت مشاركت بيش   

اعطاي اعتبار خـاص بـه وزيـر امـور خارجـه جهـت       ) كالن اليحه بودجه ـ بخش پنجم 
وري بـراي تعامـل بـا اقتصـاد جهـاني از ديگـر                صرف امور مطالعاتي و افزايش بهـره      

تبصـره   ،۱۳۸۴سـال   اليحه بودجه   (رود    يمالحظات اقتصادي اليحه بودجه به شمار م      
امـوري   تخصيص اعتبـار بـراي    نيز  از نظر سياسي    ) اقتصاد جهاني تعامل فعال با    » ۷«

هـاي دولـت امريكـا در امـور ايـران و              هـا و دخالـت      چون كشف و خنثي كردن توطئـه      
المللـي    همچنين طرح دعاوي جمهوري اسالمي ايران عليه امريكا در مجامع عمومي بين           
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كشور در مـورد تهـاجم فرهنگـي امريكـا از           از  وير افكار عمومي در داخل و خارج        و تن 
 . در حوزه سياست خارجي است۱۳۸۴ترين مالحظات اليحه بودجه سال  جمله مهم

 به مسـائل و  ۱۳۸۴در مقام ارزيابي بايد اظهار داشت كه توجه اليحه بودجه سال       
ران در نظـام اقتصـاد جهـاني تحـت          امور مرتبط با افزايش فعاليت و بهبود موقعيت ايـ         

انـداز   تأثير مالحظاتي است كه در برنامه چهـارم توسـعه از يـك طـرف و سـند چشـم               
هـر دو   . شـده اسـت   ساله جمهوري اسالمي ايران از طرف ديگر مطـرح          بيست  توسعه  

سند ضرورت حضور فعال ايران در اقتصـاد جهـاني و مشـاركت و دخالـت در آن را                   
 ۱۳۸۴بـه همـين دليـل منويـات اليحـه بودجـه سـال               . اند  ر داده مورد توجه و تأكيد قرا    

درخصوص مسائل اقتصاد جهـاني در واقـع در چـارچوب مالحظـات برنامـه چهـارم                 
 .ساله قرار داد انداز بيست توسعه و سند چشم

يص نظير تخص  ۱۳۸۴سال  درخصوص مالحظات سياسي فرامرزي اليحه بودجه        
توان اذعان داشـت كـه ايـن          هاي امريكا نيز مي     سازي توطئه   اعتبار براي كشف و خنثي    

هاي كالن كشور در عرصه سياسـت خـارجي و            گيري در چارچوب سياست     نوع جهت 
هـاي تقـابلي و       بـا توجـه بـه سياسـت       . المللـي اسـت     موقعيت خاص ايران در نظام بـين      

هـاي گذشـته همـواره         در طول سـال    ،تخاصمي امريكا در قبال جمهوري اسالمي ايران      
اي صـرف   هـاي مـالي و بودجـه    هاي كشور از جملـه ظرفيـت   بخشي از منابع و ظرفيت   

 هـاي   بـه همـين ترتيـب بودجـه       . هاي امريكا بر ضد كشور شده است        مقابله با سياست  
 .انـد  توجه نبـوده   نيز نسبت به اين مقوله بي   ۱۳۸۴ساالنه كشور و از جمله بودجه سال        

هـاي    گيـري    نظر گرفتن تحوالت حادث در شـرايط سياسـي داخلـي و جهـت              حتي با در  
هـاي فرامـرزي ايـن        گيـري   تر شدن سـمت     سياست خارجي امريكا كه منجر به تهاجمي      

تر شدن نگرش آن به جمهوري اسالمي ايران شده است تخصـيص              كشور و تخاصمي  
 توجيـه   سـازي تحركـات امريكـا بـر ضـد ايـران             اعتبار به اموري نظير كشف و خنثـي       

 .يابد تري مي بيش
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 كشور در حوزه سياسـت      ۱۳۸۴در عين حال در چارچوب نقد اليحه بودجه سال           
ايـن انتظـار وجـود دارد كـه     . اشـاره كـرد  در آن گـويي     توان به مشكل كلي     خارجي مي 

تري مالحظات و تجويزات خود را        برنامه بودجه ساالنه كشور با دقت و صراحت بيش        
قاعـده    ريق از فراهم شدن زمينه بـراي اسـتفاده نادرسـت و بـي             اعالم دارد و از اين ط     

 .نمايدها از اعتبارات اعطايي جلوگيري  دستگاه
 هـا و    رسد كه استعمال عبارات كلي نظير كشف و خنثـي كـردن توطئـه               به نظر مي   

 يا تالش در جهت تنوير افكار عمومي داخـل و خـارج             هاي امريكا در امور ايران      دخالت
هاي تأمين چنين اهدافي و       رد تهاجم فرهنگي امريكا بدون اشاره به راه       كشور در مو  از  

هـا چنـدان    بدون تعيين صريح نيروهاي مسئول تنوير افكار عمومي و شرح وظايف آن        
از اين رو تنظيم موارد مربوط به اين موضوعات با وضوح و صـراحت              . منطقي نباشد 

 .برخوردار استتر در قانون بودجه از اهميت و ضرورت فراواني  بيش
جداي از اين مورد با در نظر داشتن نقش و اهميت قاطع مسائل سياست خـارجي                 

بـه ايـن حـوزه را دو        هاي ملي كه ضـرورت تخصـيص منـابع الزم             بر اهداف و برنامه   
بايد نسبت    رسد كه در تنظيم بودجه ساالنه كشور مي          چنين به نظر مي    سازد  چندان مي 

اي تقويـت و روزآمـد سـاختن سـاختاري و كـاركردي             به تأمين منـابع مـالي الزم بـر        
ها كه نقش بسـيار مهـم و مـؤثري در             ويژه سفارتخانه   هاي خارج از كشور به      نمايندگي

پيشبرد اهداف سياست خارجي و تأمين منافع كشور در خارج از مرزها دارند اهتمـام               
يـك كشـور    هاي ديپلماتيـك      ها و نمايندگي    سفارتخانه.  صورت پذيرد  تري  بيشو توجه   

. المللي و تأمين منافع اقتصادي كشورشان نقش مـؤثري دارنـد            در گسترش روابط بين   
ها در دنيـاي امـروز از نقـش و وظـايف متفـاوت و بسـيار حـائز                     بدين ترتيب ديپلمات  
هاي اقتصادي وابسته به آن بـراي          يك كشور و بخش     سفارتخانه. اهميتي برخوردارند 

تسـهيل معرفـي و اسـتقرار       . انـد   ه و روزافزوني يافته   كنند تقويت صادرات اهميت تعيين   
هـاي متعـددي اسـت        ها در خارج تنها يكي از شيوه        هاي داخلي و محصوالت آن      كمپاني
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تواننـد منـافع       از طريـق آن مـي      هاي خـارج از كشـور       هاي اقتصادي نمايندگي    بخشكه  
للـي تشـديد و   الم  رقابت بين درطور كه  همان. اقتصادي ملي كشورشان را به پيش برند      

هـا و     شـود، نقـش سـفارتخانه       حفظ سطوح صادراتي به يك اولويت ملي مهم تبديل مي         
همـين مسـأله اهميـت      . يابـد   نيز افزايش مي  » كننده صادرات  تسهيل«عنوان    ها به   ديپلمات

هـاي   نماينـدگي برخـورداري  . سـازد     ها براي اقتصاد كشورها را نمايان مـي         سفارتخانه
كه بـه    سازد  ها فراهم مي     براي آن  هاي الزم اين امكان را       مهارت ها و    از قابليت  سياسي

 .اي منافع اقتصادي كشورشان در خارج را گسترش بخشند نحو شايسته
كننـده   عنـوان نهادهـاي اجـرا       هاي ايران در خـارج از كشـور بـه           همچنين نمايندگي  

ماتيـك،   توسعه و تحكـيم پيونـدها و تعـامالت ديپل          ،سياست خارجي از طريق برقراري    
ل فــ ايــران در محازترغيــب نخبگــان فكــري و سياســي ديگــر كشــورها بــه حمايــت ا 

هاي معطوف  ها، سمينارها و گردهمايي ژورناليستي، علمي و سياسي، برگزاري نشست
هـاي جمعـي خـارج از         به تأمين منافع ايران در خارج از كشور، ايجاد ارتباط با رسانه           

آوري   رواني عليه ايران و مقابله با آن، جمعها به كاهش حجم جنگ  كشور و ترغيب آن   
هاي مورد نياز كشور و انجام برخي اقدامات ديگـر بـه پيشـبرد منـافع                  اطالعات و داده  

 از ايــن رو اقتضــا دارد كــه نظــام .كننــد ملــي و اهــداف سياســت خــارجي كمــك مــي 
جراي هر  ريزي كشور در هنگام تنظيم برنامه بودجه، اعتبارات مورد نياز براي ا             برنامه

 .هاي خارج از كشور را فراهم سازد ها و نمايندگي چه بهتر وظايف سفارتخانه
يـت از منويـات برنامـه       بعبايد به ت    در عين حال مالحظات قانون بودجه كشور مي        

ها  ها از حيث تقويت سطح كيفي آن چهارم توسعه معطوف به ساماندهي امور نمايندگي
 .باشد
هـاي بـرون مـرزي دولـت در شـكل تعـدد غيرموجـه                 طبعاً نابساماني در فعاليـت     

هاي خارجي و كثرت غيرضرور نيروهاي دولتي شـاغل در خـارج از كشـور       مأموريت
نقش تأثيرگذار بر افزايش هرج و مـرج بوروكراتيـك و اتـالف منـابع انسـاني مـالي و                    
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ز ها و دفاتر نهادهاي مختلف در خارج ا         هزينه نمايندگي . اي كشور خواهد داشت     بودجه
ترين عواملي است كه پيگيـري طـرح سـاماندهي بـه ايـن مراكـز را               كشور از جمله مهم   

هـاي    تـرين بخـش     هاي خارج از كشور در زمـره پرهزينـه          نمايندگي. سازد  ضروري مي 
 هزار دالر در    ۵۴۵هاي سياسي از حدود       هزينه متوسط ساالنه نمايندگي   . دولتي هستند 

 ۱۳۷۳ هزار دالر در سال ۶۴۳نه به حدود  درصد ساال۱/۱با رشدي معادل     ۱۳۵۷سال  
 هـزار دالر در سـال   ۶۴۷ درصـد سـاالنه بـه حـدود     ۲/۰و از آن پس با رشدي معادل        

هـاي پنجسـاله توسـعه در زمينـه كـاهش             طبعاً اجراي مالحظـات برنامـه     .  رسيد ۱۳۷۶
هاي غيرضرور خارج از كشور و همچنين پيگيري طرح مجلس هفتم  نيروها و نمايندگي

مكانـات مـالي    هاي دائم و موقـت و ا        كاهش مأموريت نه تعديل نيروي انساني و      در زمي 
تواند تا حدود زيادي از اتالف منابع مالي جلوگيري كرده            دولت در خارج از كشور مي     

ها و اقدامات سياست خارجي كشـور كـه           و تخصيص اين منابع به آن بخش از فعاليت        
بودجه ساالنه كشور از طريق توجه به       . متضمن تأمين منافع ملي است را تسهيل نمايد       

 .تواند نقش مؤثري را در روند تقويت سياست خارجي برعهده گيرد اين ضروريات مي
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