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 مقدمه
ي خطیر کننده از موازین شرع و قانون اساسی، وظیفهبه عنوان نهاد پاسداري» شوراي نگهبان«

هاي مصوب هیئت وزیران را به عنوان ي مصوبات مجلس شوراي اسالمی و اساسنامهبررسی کلیه
االجراء در ت الزمیکی از وظایف مصرّح خویش در قانون اساسی بر عهده دارد تا قوانین و مقررا

سان، مجموعه جمهوري اسالمی ایران، مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی نداشته باشند. بدین
هاي نظرات ابرازي از سوي این نهاد در خالل بررسی مصوبات مجلس شوراي اسالمی و اساسنامه

جامعه قابل استفاده اي برخوردار بوده و براي آحاد افراد مصوب هیئت وزیران، از اهمیت ویژه
ي عموم تواند مورد استفادهاست؛ چه آنکه این نظرات، از جهتی شأن علمی و نظري دارد که می

پژوهشی واقع شود و از جهتی دیگر، براي تنظیم قوانین و  -ویژه مجامع علمیمندان، بهعالقه
آفرینان ران و نقشگذاي سیاستتواند مورد توجه و استفادهمقررات مورد نیاز در کشور، می

 ي تقنین و اجرا قرار گیرد. عرصه
 28/4/1379مقام معظم رهبري نیز در دیداري که با اعضاي شوراي محترم نگهبان در تاریخ 

مردم، مطلع نیستند... «... داشتند، با تأکید بر اهمیت نظرات شوراي نگهبان، خطاب به آنها فرمودند: 
م و مرتّبی باشد که مردم در جریان قرار بگیرند، یا نظرات رسانی منظّالزم است یک روال اطالع

هاي مختلف گذاشته ها، فقها و متخصصین بخششورا مدون بشود و در اختیار اهل علم، حقوقدان
اي ها ببینند و در جریان مباحث قرار گیرند؛ بیان شود در مورد این مادهها و حوزهبشود؛ دانشگاه

یی شده، تا رد شده است و چه اشکاالتی بود و بعد، آن اشکاالت رفع هاکه آنجا آمده، چه بحث
شد یا تصویب شد و از این قبیل. ... اآلن شما استدالل دارید، اما این استدالل براي مجلس، گاهی 
معلوم نیست، گاهی براي مجمع تشخیص هم درست معلوم نیست ... در حالی که خوب است در 

دالل بشود و در یک محل جداگانه آن استدالل به تفصیل نوشته بشود. اي به استمتن آن حکم اشاره
 »... اینها چیزهایی است که بعد براي دیگري منبع و مدرك خواهد شد.

حق مقام معظم رهبري، با تشکیل ي بهبر همین اساس و در راستاي پاسخگویی به این مطالبه
پیرامون نظرات شوراي نگهبان به عنوان هاي علمی انجام فعالیت ،»پژوهشکده شوراي نگهبان«

هاي این مجموعه، در چند قالب مختلف در دستور کار قرار گرفت. تدوین یکی از مأموریت
مجموعه نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات ادوار مختلف مجلس شوراي اسالمی، 

اسی، تدوین تدوین مجموعه نظرات تفسیري و مشورتی شوراي نگهبان راجع به اصول قانون اس
مجموعه نظرات فقهی شوراي نگهبان در پاسخ به استعالمات دیوان عدالت اداري، تدوین نظرات 

سازي، فقهی و حقوقی شوراي نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقیقی و حقوقی، پیاده
ي اینترنتی جامع اندازي سامانهاهتنظیم و تدوین مشروح مذاکرات جلسات شوراي نگهبان، ر



 قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین بودجه مربوط به آن در خصوص مبانی نظرات شوراي نگهبان2
و  )1(ي نظرات شوراي نگهبان بر روي پورتال پژوهشکدهنظرات شوراي نگهبان و بارگذاري کلیه

هایی بود که براي در نهایت، استخراج مبانی نظرات و دالیل آراي شوراي نگهبان، از جمله طرح
 عینیت بخشیدن به این مهم طراحی شد. 

، که »استداللی شوراي نگهباننظرات «یا به عبارت دیگر » مبانی نظرات شوراي نگهبان«
ترین اي منسجم و منظم به عنوان یکی از مهماستخراج آنها در این پژوهشکده در قالب مجموعه

هاي فقهی، حقوقی و همچنین قرائن، ها تعریف شده، عبارت است از: مجموعه استداللبرنامه
ی مصوبات مجلس هایی که اعضاي محترم شوراي نگهبان در جلسات بررسامارات و برداشت

هاي مصوب هیئت وزیران، بررسی اصول قانون اساسی براي شوراي اسالمی، بررسی اساسنامه
ها و اند. این مجموعه از استداللي نظریه تفسیري و... در خالل مباحث خویش بیان کردهارائه

ه در شدهاي مختلف مطرحبندي منظم و منطقی براساس دیدگاهها، در قالب یک دستهبرداشت
مذاکرات اعضاي شوراي نگهبان و با استناد و مستنبط از آن، به تفکیک هر ماده از مصوبه یا سؤال 

ي این مجموعه، آشنا ساختن و استفسار، استخراج، تنقیح و تدوین شده است. هدف از تهیه
گذاري و اجرایی گذاري، سیاستویژه مجامع حوزوي و دانشگاهی و مراجع قانونمخاطبان به

 ي فقهی و حقوقی نظرات شوراي نگهبان است. شور با مبانی و ادلهک
مبانی «با انتشار کتابی تحت عنوان  1391تر در سال ي این فعالیت علمی، پیشنخستین ثمره

به زیور طبع آراسته )» 1387آراء و نظرات شوراي نگهبان (مستنبط از مشروح مذاکرات سال 
چهارم از این مجموعه با اندکی تغییر در شکل و محتوا  هاي دوم، سوم وشده بود. سپس کتاب

مبانی نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و «نسبت به کار پیشین، تحت عنوان 
، »(برگرفته از مشروح مذاکرات شوراي نگهبان) 1392و  1391، 1390هاي هاي سالاستفساریه

هاي بعدي این ري خداوند، کتابي علمی و اجرایی کشور تقدیم شد و به یابه محضر جامعه
سازي و در شُرُف انتشار است. کتاب نیز در حال آماده 1392هاي پس از مجموعه مربوط به سال

اي موضوعی از مصوبات مجلس، مبانی نظرات حاضر، با همین رویکرد ولی به صورت مجموعه
ي اسالمی ایران ي پنجم توسعه جمهورسالهي پنجشوراي نگهبان در بررسی قانون برنامه

ي پنجم توسعه را ي اجراي برنامهي کل کشور در دورهي ساالنه) و قوانین بودجه1389-1394(
ي ي پنجم توسعه و به تَبع، قوانین بودجهسالهي پنجدر خود جاي داده است. اهمیت قانون برنامه

بر آن داشت تا نسبت  شد، پژوهشکده رامربوط به آن که باید در چارچوب این برنامه تنظیم می
 به تألیف مجزاي این کتاب همت گمارد. 

                                                           
 نشانی اینترنتی سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان: .1
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 3مقدمه
این کتاب در شش بخش کلّی، مجموعه نظرات استداللی مربوط به مصوبات مجلس شوراي 

ي کل کشور را گرد هاي ساالنهي پنجم توسعه و بودجهسالهي پنجاسالمی در خصوص برنامه
هاي اعضاي شوراي نگهبان در ت و استداللآورده است. در بخش نخست این کتاب، مبانی نظرا

هاي اصالحی مجلس در خصوص ي پنجم توسعه و نیز مصوبهسالهي پنجي برنامهخصوص مصوبه
شده نسبت به برخی از مواد این برنامه که در طی هاي انجاممواد این برنامه و همچنین استفساریه

یده و براي بررسی به شوراي نگهبان به تصویب مجلس رس 1394تا انتهاي سال  1389هاي سال
هاي دوم تا ششم این کتاب نیز مصوبات مجلس در خصوص ارسال شده، آمده است. در بخش

هاي اصالحی بودجه ي مصوبه، به همراه کلیه1394تا  1390کل کشور از سال  يهاي ساالنهبودجه
 ها و ملحقات آن، به ترتیب سال، ذکر شده است.و استفساریه

نجا توضیح این نکته براي خوانندگان محترم ضروري است که آنچه در این مجموعه، در ای
ي پنجم توسعه و مصوبات مربوط سالهي پنجي مصوبات مربوط به برنامهگرد آمده است کلیه

ي کل کشور است، اعم از اینکه آن مصوبه، به تأیید نهایی شوراي نگهبان هاي ساالنهبه بودجه
تبدیل شده باشد، و یا آنکه آن مصوبه به دلیل اعالم مغایرت مفاد آن با » ونقان«رسیده و به 

ي ي نهایی نرسیده و از گردونهموازین شرع یا قانون اساسی از سوي شوراي نگهبان، به نتیجه
شده، با اصرار مجلس بر نظر خویش ي مغایر شناختهتقنین خارج شده باشد و یا آنکه مصوبه

حل اختالف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و در آنجا  از باب مصلحت، براي
 تعیین تکلیف نهایی شده باشد. 

این کتاب محصول تالش علمی جمعی از پژوهشگران این پژوهشکده است که در سه مرحله، 
ي اند. در مرحلهبه شرح زیر، اقدام به استخراج، تنقیح و تدوین مبانی نظرات شوراي نگهبان کرده

پژوهشگران متن مشروح مذاکرات مربوط به هر موضوع را مطالعه و مبانی نظرات و  نخست،
شده از سوي اعضاي شوراي نگهبان راجع به آن موضوع را استخراج و به هاي مطرحاستدالل

اي دیگر از ي بازبینی)، عدهي دوم (مرحلهکنند. در مرحلهشده تدوین میبنديصورت منقّح و دسته
ي مجدد شده از متن مشروح مذاکرات، با مطالعهاي اطمینان از صحت استنباط انجامپژوهشگران بر

ي اول را با شده در مرحلههاي استخراجمتون مشروح مذاکرات اعضاي شوراي نگهبان، استدالل
ي سوم کنند. در مرحلهدهند و عنداللزوم به اصالح و تکمیل آنها مبادرت میمتن مشروح تطبیق می

شده از حیث شکلی و محتوایی، هاي استخراجي استداللي نظارت)، یک بار دیگر متن کلیه(مرحله
ها، متن نهایی براي ي ناظر علمی، بازخوانی شده و ضمن بررسی انسجام درونی استداللوسیلهبه

ي حاضر، این وظایف به ترتیب میزان همکاري و اثرگذاري، بر شود. در مجموعهانتشار تنظیم می
محمدي،  پور، شهرامي آقایان کاظم کوهی اصفهانی، محمد برزگر خسروي، محمدهادي توکلهعهد
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زاده بوده است که از زحمات زاده و حسین فاتحیاله زمانی، محمد امینیمصطفی مسعودیان، امین
 شود.این عزیزان قدردانی می

، عالوه بر حرکت در ي این مجموعهپژوهشکده شوراي نگهبان امیدوار است با تولید و عرضه
ي علمی کشور و همچنین ي جامعهجهت تحققِ بخشی از منویات مقام معظم رهبري، خواسته

ي چنین گذاري، تقنینی و اجرایی کشور را پاسخ گفته باشد. مسلماً انتشار و عرضهمراکز سیاست
ي از شرع و ي بیش از سی سال مجاهدت و تالش شوراي نگهبان در پاسدارتواند ثمرهآثاري می

ي عالقمندان، به ویژه محافل علمی و پژوهشی، اعم از دانشگاهی و قانون اساسی را در اختیار کلیه
 تر شدن هر چه بیشتر مباحث فقهی و حقوقی در کشور کمک کند. حوزوي قرار دهد و به غنی

 

 و من اهللا التوفیق و علیه التکالن
 پژوهشکده شوراي نگهبان
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